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AGENDA
Corona update
Ook in tijden van Corona is er een meivakantie. Enkele ouders hebben gevraagd, of we dan
ook onderwijs mogen verzorgen in de vorm van extra werk. De PO-raad (Primair Onderwijs)
heeft geadviseerd om dat niet te doen, om dan afstand te nemen van het onderwijs en te
ontspannen. Wij hebben ons te houden aan dit advies. Wel zullen de leerkrachten tips blijven
geven voor extra activiteiten. Het is dan aan u om daarmee tijdens de vakantie verder te
gaan.
Inmiddels is er een website online: ouders.lesopafstand.nl. Op deze website krijgt u allerhande
tips om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Wie weet, denkt u na het lezen:
goh, fijn dat ik dit weet. Dit gaat mij vast helpen om het nog fijner te doen met mijn kind!

Nieuws van de mediacoach (bibliotheek)

Ook deze week hebben de mediacoaches van de bibliotheek Eindhoven weer leuke
tips voor jullie. Nu we allemaal thuis zijn neemt het beeldschermgebruik ook bij jonge
kinderen toe. Media is leuk en leerzaam. Maar doe het vooral samen, niet te lang en
wissel op tijd af met beweegactiviteiten!

Voor kinderen vanaf 2 jaar
•

Gratis prentenboeken-apps
De Gruffalo - games

Rupsje Nooitgenoeg – vormen en kleuren

•

Luister deze mooie prentenboeken in de LuisterBieb!

Voor alle kinderen:
• Supertoffe beweeg – en spelideeën voor binnen en buiten.
•

Eenvoudige proefjes die je thuis kunt uitvoeren met alledaagse en goedkope
materialen.
Leuk voor kinderen én hun ouders. https://www.proefjes.nl

Bibliotheek - Thuistips van de week nr. 3

Voorlezen aan je kindje.
Wie kent ‘m niet? Dikkie Dik! In de OnlineBibliotheek vind je verschillende
verhalenbundels van Dikkie Dik in diverse talen.
Klik hier voor onze voorleestips.

Ben jij fan van Dolfje Weerwolfje? Kun jij niet wachten tot het weer volle maan is? Klik
dan hier en speel mee met het enige echte Dolfje Weerwolfje spel.

Doe mee aan de Klokhuis Masterclasses! Je maakt dingen waar je anders nooit aan
was begonnen, en leert dingen die je anders nooit had begrepen.
Elke dag om 15:30 uur is er live op hetklokhuis.nl weer een nieuwe creatieve opdracht
met spullen die iedereen in huis heeft.
Op onze website staan nog veel meer tips en ideeën voor alle leeftijden. Voor
leerkrachten, kinderen én hun ouders om direct thuis aan de slag te gaan. Met
wekelijks nieuwe aanvullingen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Library - Home Tips of the Week # 3

Reading to young children.
Who doesn't know him? Dikkie Dik! In the OnlineBibliotheek you will find various
collections of stories with Dikkie Dik in different languages.
Click hier for our reading tips.

Are you a fan of Dolfje Weerwolfje? Can't wait for the full moon to return?
Click here and play along with the one and only Dolfje Weerwolfje game.

Join the Klokhuis Masterclasses! You make things that you would never have
started and learn things that you would never have understood otherwise. Every day at
4:30 pm there is a new creative assignment live on hetklokhuis.nl with items that
everyone has in house.
Our website contains many more tips and ideas for all ages. For teachers, children and
their parents to start working directly at home. Look for new additions every week.

Hoera! Woordenschat heeft een website:
Zoekt u woorden om aan de kinderen te leren, met de afbeelding erbij? Wil uw kind extra
oefenen? Dat kan allemaal!
Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te nemen:

http://www.wwwoordenschat.com/
De ouders die er moeite mee hebben kunnen dit via de lessen Bijspijkeren leren!
Introductie cursus: “Kennismaken met de website Woensel West Woordenschat."

Pasen
Om toch een beetje het Paas-gevoel te hebben in deze tijd hebben een paar enthousiaste
kleuter-juffen op veilige afstand eitjes bezorgd bij de kleuters. Heel erg leuk!

Hoera!
Op maandag 30 maart zijn juf Marianne en haar man Dirk ouders geworden van een
prachtige zoon, hij heeft de mooie naam Lenn gekregen.
Hartelijk gefeliciteerd Marianne en Dirk!

Nieuwe directeur
Zoals u weet gaat onze huidige directeur Yvonne van Mierlo aan het einde van dit schooljaar
genieten van haar welverdiende pensioen. Daardoor komt er een vacature voor een nieuwe
directeur. Vorige week hebben we die vacature geplaatst. Misschien bent u hem al
tegengekomen via social media. Hieronder de vacature. Vergeet vooral niet op HIER te
klikken; je ziet dan een filmpje over de vacature! Deel de vacature gerust via allerlei kanalen!
Een werkgroep (de BAC: benoemings advies commissie) bestaande uit Lotte Coenen (ouder
uit de MR), Trees Ackermann (teammanager Korein), Ingrid Sluiter (bestuurder SKPO), juf Mirre,
meester Paul en meester Raul gaat op zoek naar de beste kandidaat! We houden u op de
hoogte.

BASISSCHOOL ’T PALET ZOEKT
NIEUWE DIRECTEUR!
Per 1 augustus 2020
Voor 0,8 – 1,0 FTE (in overleg)
Stuur motivatie en cv uiterlijk 1 mei naar secretariaat@skpo.nl t.a.v.
Ingrid Sluiter
Voor vragen neem contact op met Raul Bongers (adjunct directeur) via
06 42 34 49 27 of r.bongers@skpo.nl
Ben je nieuwsgierig geworden? Klik dan HIER voor een filmpje over de vacature!

Afscheid Meneer Toine
Beste kinderen en ouders. Het is zover. Ik ga afscheid van jullie nemen en nu echt met pensioen. Het
was een geweldige tijd op 't Palet.
Van de 45 jaren in het onderwijs , heb ik er ruim 30 op van Ars/ 't Palet gewerkt. Ik wil iedereen
bedanken voor de fijne tijd.
Vooral de kinderen ga ik zeker missen. Het is een rare wereld waar we momenteel in leven.
Hopelijk gaan de maatregelen m.b.t. het indammen van het Coronavirus op geen al te lange tijd
versoepeld worden, zodat de kinderen weer fijn naar school kunnen.
Ik wens iedereen heel veel sterkte toe in deze tijd en blijf gezond.
Groetjes , meneer Toine.

Samen staan we sterk
Na alle complimenten die wij ontvangen hebben willen wij ook u complimenteren met de manier
waarop u het allemaal zo goed mogelijk probeert te regelen in deze bijzondere tijden. De volgende
tekst kwamen wij op Facebook tegen en om wat zorgen te relativeren willen wij graag deze tekst met
u delen:

WIJeindhoven
Lieve ouders en verzorgers,
Het is een hectische tijd waar veel vragen zijn en nog veel meer vragen gaan komen.
Wij, Henriette en Annemiek, zijn vanuit Wij-Eindhoven, de contactpersonen van school.
Helaas kunnen we nu niet face to face elkaar spreken, maar wij werken wel "gewoon".
Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met uw eigen generalist/contactpersoon van WijEindhoven.
Weet u niet meer wie dit is, bel dan naar het algemene nummer van Wij-Eindhoven
040-2388998, wij kunnen dan de gegevens doorgeven.
Heeft u nog geen contact persoon en heeft u brandende vragen,
dan kunt u mailen of bellen naar:
annemiekvanderschoot@wijeindhoven.nl ( 06 11098369 )
henriettescheepers@wijeindhoven.nl ( 06 55773729 )
Wij gaan kijken wat we kunnen doen.
Samen komen we deze tijd wel door!
Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

