Schooljaar 2019-2020
Datum: 19-06-2020
bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl
e-mail: palet@skpo.nl

AGENDA
21 juni

Vaderdag

22 juni

Klassenindeling groep 1 t/m 3 mee

29 juni

Rapporten mee

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021
Onderstaand de vakanties en vrije dagen voor het nieuwe schooljaar. De vakanties
hebben al eerder in de Nieuwsflits gestaan, de vrije dagen nog niet.
Herfstvakantie: 19/10 t/m 23/10
Kerstvakantie: 21/12 t/m 01/01
Voorjaarsvakantie:15/02 t/m 19/02
Goede vrijdag: 02/04
2e paasdag: 05/04
Koningsdag: 27/04
Meivakantie: 03/05 t/m 14/05
2e Pinksterdag: 24/05
Zomervakantie: 26/07 t/m 03/09
Studiedagen personeel (vrije dagen voor de kinderen):
-maandag 5 oktober
-vrijdag 11 september
-maandag 22 februari
-maandag 15 maart en dinsdag 16 maart
-vrijdag 23 juli

Formatie schooljaar 2020-2021
2019-2020

Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5b
Groep 5a
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7
Francke &
groep 7
Suzy
Werkdruk

2020-2021
Schakelklas

Maandag
Yvonne

Dinsdag
Yvonne

Woensdag
Yvonne

Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 1-2c
Groep 1-2d
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b

Marjolijn
Miranda
Sanne
Mandy
Nikki
Angela
Danielle H
Danielle P

Marjolijn
Miranda
Sanne
Mandy
Nikki
Angela
Annelies
Danielle P

Marjolijn
Manon
Sanne
Mandy
Marijke
Angela
Annelies
Ingrid

Donderdag
Yvonne tot
13.00u
Miranda
Manon
Sanne
Mandy
Marijke
Angela
Danielle H
Ingrid

Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8

Maayke
Marianne
Paul
Kevin
Sertab
Mirre
Francke
+ ochtend
Suzy

Maayke
Marianne
Paul
Kevin
Sertab
Mirre
Francke
+ ochtend
Suzy

Maayke
Anneke
Paul
Kevin
Sertab
Mirre
Francke
+ ochtend
Suzy

Maayke
Marianne
Anneke
Kevin
Sertab
Mirre
Francke
+ ochtend
Suzy

Schoolvervanger
+ werkdruk

Wendy
+ Annelies

Wendy

Wendy

Wendy

Vrijdag
Yvonne tot
12.00u
Marjolijn
Miranda
Sanne
Mandy
Marijke
Angela
Danielle H
Danielle P
/Ingrid*
Nikki
Marianne
Paul
Kevin
Sertab
Mirre
Suzy

*Daniëlle en Ingrid werken afwisselend op vrijdag.

Groepen nieuwe schooljaar
Vrij recent hebben we nog wat mutaties doorgekregen van ouders, waardoor de
leerlingaantallen in de verschillende groepen erg scheef zijn geworden. We hebben grote
groepen (waar extra ondersteuning komt), maar ook hele kleine groepen. Beiden vragen
om aandacht, want ook een kleine groep kan problemen opleveren (b.v. met weinig keuze
in vriendjes maken).
We zitten nu vlak voor de zomervakantie. Dat maakt dat we te weinig tijd hebben om hier
goed over na te denken en de juiste keuzes te maken.
Begin volgend schooljaar zullen we een proces opstarten om hier eens goed naar te kijken.
Daarbij worden het team, de MR, maar ook de kinderraad betrokken. Het kan dus zijn, dat
er lopende het schooljaar iets verandert, maar zeker is dat nog niet. We houden u op de
hoogte!

Ouderinloop nieuwe schooljaar
Dit schooljaar hebben we goed gekeken naar de momenten, waarop u in de klas kunt
komen kijken. We zien dat dit wel wat oplevert, maar ook voor onrust zorgt bij een aantal
kinderen. We hebben geprobeerd hierin een middenweg te vinden.
Groepen 1-2:
Omdat we het belangrijk vinden, dat u bij de kleuters nog regelmatig binnenkomt om met
uw kind te werken en contact te hebben met de leerkracht, geldt voor de groepen 1-2 het
volgende: op woensdag en vrijdag bent u welkom tot 8.45 uur. Op de overige dagen willen
we u vragen bij de 2e bel (8.30) afscheid te nemen zodat de leerkracht kan beginnen.
Groepen 3:
De ouders van de groepen 3 mogen tot de herfstvakantie mee in de klas tot de bel van 8.30
uur. Daarna zal de leerkracht starten met het programma.
Groepen 4 t/m 8:
De kinderen nemen buiten afscheid van hun ouders en gaan alleen naar hun klas.
Voor alle groepen (1 tot en met 8) is er maandelijks (wisselend op woensdag en vrijdag) tot
9.30 de mogelijkheid om een les bij te wonen. U krijgt hierover bericht via de app.
Uiteraard is al het bovenstaande wel afhankelijk van de regelgeving vanuit het RIVM.

Rapport juni
Vanwege de coronasluiting geven wij in juni een aangepast rapport mee. Dit is een verslag
van de afgelopen periode, waarbij de leerkracht feedback geeft over de cognitieve
ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding. Daarnaast zal er (zoals
gewoonlijk) een overzicht van de citotoetsen mee naar huis worden gegeven.

Afscheid Yvonne M
Zoals u weet neemt onze directeur Yvonne van Mierlo aan het einde van dit schooljaar
afscheid van ’t Palet maar ook van het onderwijs! Ze gaat namelijk genieten van haar
welverdiende pensioen; je zou dit misschien niet zeggen want Yvonne is nog zo vitaal en vol
energie maar toch is het echt zo. In deze (corona) tijd is het natuurlijk raar om je afscheid te
vieren. Natuurlijk willen we er op school wel bij stil staan. In de laatste schoolweek draaien
we een apart (feest) programma en hierin zullen we ook met de kinderen stil staan bij haar
afscheid. Op vrijdag 10 juli nemen we als team afscheid van Yvonne. Voor een uitgebreid
afscheid met u als ouders erbij is door de richtlijnen van het RIVM helaas geen plek. Nou
heeft Yvonne daar wel een beetje geluk bij want ze houdt niet zo van in de belangstelling
staan
Mocht u toch nog iets tegen haar willen zeggen: ze staat bij de inloop de
komende weken regelmatig op het balkon en een mailtje (y.vanmierlo-arts@skpo.nl) is
natuurlijk altijd mogelijk!

Verzamelkaartjes
We zien weer kinderen op school komen met kaartjes van Pokémon. Ieder jaar is er wel
ergens een periode dat kinderen kaartjes verzamelen en graag willen ruilen. Dat ruilen leidt
vaak tot onoverkomelijke problemen en verdriet. Welk kaartje is van wie? We hebben
besloten het niet meer toe te staan om de kaartjes mee naar school te nemen. De
kinderen hebben genoeg andere dingen te doen, zeker op ons nieuwe schoolplein. En de
kaartjes kunnen dan na school geruild worden.

Gesprekken met ouders
In de komende weken zullen er nog gesprekken plaatsvinden met enkele ouders. De RIVM
richtlijnen geven aan dat ouders niet in de school mogen komen. Soms vinden wij het beter
om de gesprekken toch persoonlijk te voeren. Dat ligt aan de inhoud van het gesprek.
Mocht het voor u van toepassing zijn, zullen we u uitnodigen op school. Uiteraard houden
we dan de 1,5 meter aan.

Nieuwe (interim) directeur
Door het vertrek van Yvonne hadden we natuurlijk een vacature voor een nieuwe
directeur. Met een uitgebreide commissie (Mirre en Paul als leerkrachten vanuit de MR,
Lotte als ouder uit de MR, Trees als teamleider Korein, Ingrid als bestuurder SKPO en Raul,
adjunct) hebben we een aantal interessante gesprekken gevoerd met enkele kandidaten.
Uiteindelijk is uit deze procedure helaas geen benoeming voortgekomen. Hierdoor hebben
we nu voor een tijdelijke oplossing gekozen en hebben we Rian Slenders bereid gevonden
om komend schooljaar voor 2½ dag interim directeur te worden op ’t Palet. Rian is een
bekende binnen SKPO (onze stichting); zij werkt momenteel als directeur op basisschool De
Boschuil in Blixembosch en gaat vanaf het nieuwe schooljaar dus 2 scholen
vertegenwoordigen. In de volgende nieuwsflits zal Rian zich nader aan u voorstellen.

Schoolplein
Het schoolplein is bijna klaar! We zien, dat de kinderen er veel plezier aan beleven. Uiteraard
komen er nog meer planten, maar deze kunnen pas in het najaar geplaatst worden.

Zomerlezen
Lezen in de zomervakantie
Nog even en het is weer zomervakantie!
Tijd voor zon, vrij zijn en … lekker een
boek lezen? Helaas schiet dat laatste er
nog wel eens bij in. Dat is jammer, want
kinderen die tijdens de zomervakantie
bijna niet lezen, lopen de kans maar liefst
1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun
leesontwikkeling. Daarom is lezen in de
zomervakantie zo belangrijk.
Lezen in de zomervakantie wordt nu extra
gemakkelijk gemaakt! Kinderen kunnen
boeken van de Bibliotheek op School
langer lenen èn ze kunnen gratis gebruik
maken van de Vakantiebieb-app!
Extra lang boeken lenen van de
Bibliotheek op School
In de Bibliotheek op School kunnen
kinderen vanaf maandag 22 juni boeken
lenen tot maandag 31 augustus. Na de
vakantie is er dus nog even tijd om de
boeken weer bij elkaar te zoeken en op
school in te leveren. Vanaf maandag 6
juli, de laatste schoolweek, mogen
kinderen zelfs 6 boeken lenen, tot 31
augustus. Dat wordt dus lekker lang lezen
in de vakantie!
Zien wat er geleend is?
Met het pasnummer van de Bibliotheek
op School-pas kan er op de website van
de bibliotheek ingelogd worden bij “Mijn
bibliotheek”. Daar is te zien wat er is
geleend en wanneer het weer ingeleverd
moet worden. De boeken kunnen worden
verlengd en er kan een e-mailadres
opgegeven worden. Naar dit e-mailadres
wordt een herinnering gestuurd als de
boeken bijna ingeleverd of verlengd
moeten worden.

Tip
Noteer op school het pasnummer van de
biebpas van je kind! Dan kun je altijd
inloggen op “Mijn bibliotheek” via de
website: www.bibliotheekeindhoven.nl
Inloggen op “Mijn Bibliotheek”
Je logt in met het pasnummer (beginnend
met 4050…) en een viercijferige
combinatie van de geboortedatum van je
kind. De geboortedag en de laatste twee
cijfers van het geboortejaar.
Voorbeeld: geboortedatum 06 juni 2009
wordt 0609.
De Vakantiebieb
Lezen in de zomervakantie kan ook
digitaal, met de gratis
VakantieBieb-app. Download de
app en lees gratis e-books of luister
naar een luisterboek op een tablet
of smartphone. De VakantieBiebapp is gratis beschikbaar in een
Android en een iPhone/iPad-versie,
via Google Play en de App Store of
ga naar: vakantiebieb.nl.
Heb je ooit eerder de Vakantiebiebapp gedownload? Dan hoef je deze
alleen maar te updaten! Vanaf 1 juli
gaat de vakantiebieb weer open,
met veel titels voor jong èn oud!
Belangrijke data:
- Vanaf maandag 22 juni: extra lang
boeken lenen, tot 31 augustus
- Vanaf maandag 6 juli: maximaal 6
boeken lenen, tot 31 augustus
- Uiterlijk maandag 31 augustus: de
geleende vakantieboeken inleveren

Een fijne zomervakantie gewenst!

Summer reading
Reading in the summer vacation
It is almost time for the holidays! Time for
sun, no school and ... reading a book?
Unfortunately, the latter is often forgotten.
That is a pity, because children who
hardly read during the summer vacation
are at risk of falling 1 or 2 AVI levels in
their reading development. That is why
reading in the summer vacation is so
important.
Reading during the summer vacation has
now been made extra easy! Children can
borrow books from the School Library for
a longer time and they can use the
VakantieBieb app for free!
Borrowing books for a longer time
from the School Library
Children can borrow books from the
School Library from Monday 22 June
until Monday 31 August. This way, after
the holidays, there is still time to collect
and return the books. From Monday 6
July, the last school week, children can
even borrow 6 books, until 31 August. So
you will always have something to read!

See what has been borrowed?
With the number of your children’s library
card you can log in on the library website
under “My library”. There you can see
what has been borrowed and when it
must be returned. The books can be
extended and an email address can be
provided. A reminder will be sent to this
e-mail address if the books need to be
returned or extended.

Tip
Write down your children’s library card
number. This way you can always log in
to ‘My Library’ via our website:
www.bibliotheekeindhoven.nl
Logging in to “Mijn Bibliotheek”
You can log in with the library card
number (starting with 4050…) and a fourdigit combination of your child's date of
birth. The day of birth and the last two
digits of the year of birth. For example: 7th
of June 2009 becomes 0709.
The Vakantiebieb
Reading during the summer
holidays can also be done digitally,
with the free VakantieBieb app.
Download the app and read free ebooks or listen to an audiobook on
a tablet or smartphone. The
VakantieBieb app is available for
free in an Android and an iPhone /
iPad version, via Google Play and
the App Store or go to:
vakantiebieb.nl.
Have you ever downloaded the
VakantieBieb app before? Then you
just need to update it! The
VakantieBieb will open again on 1
July, with many titles for different
ages.
Important dates:
- From Monday 22 June: Borrowing
books for a long time, until 31 August.
- From Monday 6 July: Borrowing a
maximum of 6 books, until 31 August.
- Monday 31 August at the latest:
Returning borrowed holiday books.

Have a nice summer vacation!

WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg.
Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden.
Daarom kijk je met een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou
kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving
iemand is die je kan helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders
zoeken we gewoon verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook
met je of je zelf iets voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij,
maar WIJeindhoven is er voor ons allemaal.
WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden:
• Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 (kantoor 1 e verdieping bij de
trap).
• Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00
• De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00
Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

