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AGENDA
Donderdag 9 juli

Laatste schooldag voor de kinderen

Donderdag 9 juli ‘s avonds

Afscheid groep 8. De betreffende
ouders hebben hierover bericht gehad.
Vrije dag voor de kinderen. Het
personeel gaat voorbereidingen treffen
voor het nieuwe jaar.
1e schooldag nieuwe schooljaar

Vrijdag 10 juli

Maandag 24 augustus

Vertrek
En dan is nu echt mijn laatste werkweek in het onderwijs aangebroken. Met pijn in mijn
hart ga ik afscheid nemen! Ik kijk met bijzonder veel plezier terug op mijn carriere. Ik
heb het geluk gehad 2 keer op ‘t Palet te mogen werken. Deze school zal altijd een
bijzonder plaatsje in mijn hart houden.
Het wordt nu tijd om andere leuke dingen te gaan doen.
Lieve allemaal, heel hartelijk dank voor de samenwerking en wie weet, komen we
elkaar nog een keer tegen!
Yvonne van Mierlo-Arts

Nieuwe directeur
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om mezelf
voor te stellen. Ik ben Rian Slenders, 49 jaar. Ik woon samen
met Jos en onze 4 kinderen in Hapert. In mijn vrije tijd wandel
en lees ik graag. Ik ga met plezier naar yoga en kijk graag
naar Scandinavische series.
Sinds 2011 ben ik als directeur werkzaam bij SKPO. Eerst op
basisschool Atalanta en sinds 4 jaar op basisschool de Boschuil. Ik zie ernaar uit om na
de zomervakantie, naast de Boschuil, ook leiding te gaan geven aan 't Palet. Op
dinsdag, vrijdag en om de woensdag zal ik aanwezig zijn op 't Palet.
Ik kijk ernaar uit om de school, de kinderen, ouders en team te leren kennen en samen
verder te bouwen aan jullie prachtige school.

Vakantie!
Het was een vreemd en speciaal schooljaar, mede door de corona uitbraak. Maar
met elkaar hebben we zo goed mogelijk het onderwijs en de opvang door kunnen
laten gaan. We hebben veel nieuwe dingen geleerd die we in de toekomst zeker
kunnen gebruiken. Over een week gaat de deur van de school voor een zestal weken
dicht. Namens alle collega’s van speelleercentrum Boschdijk wensen we u en uw
kinderen alvast een hele fijne zomervakantie!

Jaarplan 2020/2021:
Als school blijven we ons natuurlijk constant ontwikkelen. Binnenkort gaan we eerst
genieten van de zomervakantie maar vervolgens gaan we weer vol energie aan de
slag. Per schooljaar staan er een aantal speerpunten centraal waar we mee aan de
slag gaan; voor komend schooljaar staan de volgende speerpunten voor ons
centraal:
➢ Taakspel verder implementeren (vorig schooljaar hebben we hier een start mee
gemaakt; komend schooljaar zetten we dit voort). We leren kinderen om nog
taakgerichter te werken. Leerkrachten worden zich nog bewuster van het feit dat
complimenten geven veel effectiever is dan “mopperen”. Aan de hand van een
spel (Taakspel) slijpen we deze patronen verder in.
➢ Woordenschat. In de 2e helft van het schooljaar krijgen we als team een
verdiepingstraining rondom woordenschat. Op deze manier willen we onze
aanpak rondom woordenschat verder aanscherpen.
➢ Werken met referentieniveaus. Vorig schooljaar hebben we hier een start mee
gemaakt in de groepen 7 en 8. Dit schooljaar gaan we dit uitbreiden naar de
groepen 4-5-6. Voor elke leerling bepalen we een uitstroomniveau (op basis van
cijfers, maar vooral ook door ons gezonde verstand te gebruiken over wat we al
weten van een leerling). We stellen dit uitstroomniveau ambitieus. Op basis van dit
uitstroomniveau bepalen we het aanbod voor de leerling bij taal en rekenen. Als
voorbeeld: als we denken dat een leerling uiteindelijk naar de HAVO moet
kunnen uitstromen dan krijgt hij bij taal en rekenen werk aangeboden op zijn
eigen niveau wat zal leiden naar HAVO uitstroom. Op deze manier gaan we nog
verder in onze manier van differentiëren. Zo zal een leerling waarvan we denken
dat hij naar het VWO kan uitstromen extra uitdaging aangeboden krijgen en een
leerling die uit zal stromen naar VMBO Kader aangepast aanbod op zijn niveau
(en laten we op een gegeven moment de doelen van groep 7 en 8 grotendeels
los omdat dit alleen maar frustratie oplevert en geen recht doet aan zijn
kwaliteiten).
Daarnaast zijn er nog enkele speerpunten die vooral op de achtergrond in kleine
werkgroepen aan bod komen. Denk hierbij aan het uitzoeken van een nieuwe
rekenmethode (voor schooljaar 2021/2022), het verfijnen van ons pedagogisch
klimaat, werken met “proeftuintjes” rondom techniek, bewegend leren verder op de
kaart zetten, etc. etc.
Nieuwe opzet crea:
Volgend schooljaar gaan we de opzet van de crea ochtenden anders organiseren.
Een werkgroep van leerkrachten gaat hier over nadenken en komt vervolgens met
een voorstel. In de 2e helft van het schooljaar gaan we met deze nieuwe manier aan
de slag, vervolgens zullen we deze nieuwe werkwijze evalueren en dan definitief
vaststellen voor het schooljaar 2021/2022. We houden de kinderen en u op de
hoogte!

Nieuws van de mediacoach
Zomervakantie! Dat betekent dat de scholen dicht zijn
en dus ook de bibliotheek op school.
Maar gelukkig… lezen en luisteren kan toch!
Wat zijn de mogelijkheden?
Digitaal lenen in de VakantieBieb
Op 1 juli gaat de VakantieBieb open! Dit jaar in een nieuwe app met ebooks én luisterboeken. De VakantieBieb gaat open voor iedereen: jong en
oud, lid of geen lid van de bibliotheek. Het motto dit jaar is: een zomer vol
verhalen. De nieuwe app is vanaf 1 juli gratis te downloaden in de app
stores.

Lenen in de Bibliotheek Eindhoven
De vestigingen van de Bibliotheek Eindhoven in de Witte Dame en in
Waalre zijn de hele zomer open. Dit geldt ook voor Expeditie E in Woensel.
Kijk hier voor de openingstijden en voor het aanvragen van een
bibliotheekpas. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden.
Luister je favoriete boeken via de LuisterBieb
Met de LuisterBieb geniet je altijd en overal van de mooiste luisterboeken.
Download de gratis app voor tablet of smartphone in de app stores.
Registreer je als gebruiker en krijg toegang tot 3.600 luisterboeken!
Kijk op de website van de Bibliotheek Eindhoven voor nog meer tips.
Ik wens iedereen een mooie zomer vol leesplezier én… blijf gezond!

De komende zomervakantie worden er meerdere activiteiten aangeboden
zodat uw kind zich toch goed kan vermaken. Zo organiseert de wijk
Woensel West een kindervakantieweek. Daarvoor heeft u uw kind al op
kunnen geven. Ook hebben we veel aanmeldingen binnen gekregen voor
de Zomerschool. Op de valreep is er nog een aanbod binnen gekomen
van meneer Rick. Mocht er nog ruimte zijn in de agenda van u en uw kind,
kunt u hier gebruik van maken. Meer informatie vindt u in deze Nieuwsflits.

Hallo jongens en meisjes, ouders en verzorgers,
In de grote vakantie gaan we 6 weken lang
naar een andere wereld!!
3 dagen per week; op maandag, dinsdag, woensdag.
Zo gaan we naar de wereld van:
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6

13,14,15 juli
20,21,22 juli
27,28,29 juli
3,4,5 augustus
10,11,12 augustus
17,18,19 augustus

Het Wilde Westen
Piraterij
Olympische spelen
De ruimte
Superhelden
Préhistorisch dorp

Samen met E-moves, CKE, Korein (Barrierweg), Prehistorisch dorp, Eindhoven Sport en
Meneer Rick gaan we dit super programma organiseren.
Maar we kunnen dit natuurlijk niet alleen en we willen daarom vragen of
ouders/verzorgers ook een dag/week willen komen meehelpen.
Je kunt je per week inschrijven. Je mag dus 1 week, maar ook 6 weken meedoen!
Kosten zijn € 15,00 per week. U kunt het bedrag per bank overmaken of via Stichting
Leergeld (als u daar bekend bent). Geen cash! Dus schrijf je in. Dit kan door te
mailen of door een foto van het inschrijfformulier te appen: mailen naar
R.dewit@SKPO.nl of appen naar 0682614605.
Graag het verschuldigde bedrag overmaken naar: NL11RABO0345797388 tnv.
R.deWit SKPO ovv. naam van de school , het kind + groep en week.
Hieronder kun je per week zien wat we gaan doen.
Op het laatste blad kunt u het inschrijfformulier vinden.
Graag inleveren voor 11 juli
Als er vragen zijn kunt u me persoonlijk aanspreken, mailen naar R.dewit@SKPO.nl of
bellen naar 0682614605.
Wij zullen alle corona maatregelen in acht nemen. En hiermee omgaan zoals de
regels op dat moment zijn.
Met vriendelijke groet,
Rick de Wit
Week 1
13,14,15 juli
Het Wilde Westen
Pief paf Poef! Ga jij mee in de wereld van cowboy en indianen?
Tijd
09:30 tot 14:30 uur
Meebrengen Kleren die makkelijk zitten
Waar Basisschool Atalanta
Barrierweg 1 5622 CL Eindhoven
Lunch(alle etenswaar komt van de Albert Heijn behalve VLEES dit komt van de Halal
slager)

Maandag
Broodje knakworst
Eigen keuken ploeg
Dinsdag
Soep Eigen keuken ploeg
Mok en Lepel Meenemen!
Woensdag
Pannenkoeken
Wilt u mee helpen bakken!?
Meld u zich dan bij Rick
Elke ochtend Stuk fruit en Ranja
Elke middag Ranja
Mocht uw kind iets niet lusten, dan staat het u vrij om een lunchpakketje mee te
geven.
Week 2
20,21,22 juli
Piraterij
Ahoi landrotten.
Samen op zoek naar de schat! Met heel veel water!
Tijd
09:30 tot 14:30 uur
Meebrengen Kleren die makkelijk zitten
Zwembroek
Handdoek
Extra kleren
Activiteiten
In, op en rond het water.
Waar Basisschool Atalanta
Barrierweg 1 5622 CL Eindhoven
Lunch(alle etenswaar komt van de Albert Heijn behalve VLEES dit komt van de Halal
slager)
Dag
Wat eten we Opmerking
Maandag
Vissticks
Eigen keuken ploeg
Dinsdag
Soep Eigen keuken ploeg
Neem een mok en lepel mee
Woensdag
Broodje frikandel/ kroket
Eigen keuken ploeg
Elke ochtend Fruit en Ranja
Elke middag Ranja
Mocht uw kind iets niet lusten, dan staat het u vrij om een lunchpakketje mee te
geven.
Week 3
27,28,29 juli
Altijd al een kampioen willen zijn!?
Deze week staat in het teken van sport en spel.

Olympische spelen

Tijd
09:30 tot 14:30 uur
Meebrengen Kleren die makkelijk zitten en vies mogen worden
Waar Basisschool Atalanta
Barrierweg 1 5622 CL Eindhoven
Lunch(alle etenswaar komt van de Albert Heijn behalve VLEES dit komt van de Halal
slager)
Dag
Wat eten we Opmerking
Maandag
Salade
Eigen keuken ploeg
Dinsdag
Soep Eigen keuken ploeg
Neem een mok en lepel mee
Woensdag
Wraps Eigen keuken ploeg
Elke ochtend Fruit en ranja
Elke middag Ranja
Mocht uw kind iets niet lusten, dan staat het u vrij om een lunchpakketje mee te
geven.

Week 4
3,4,5 augustus
Bam, schiet jij met ons de ruimte in!?
We gaan het heelal verkennen!

De Ruimte

Tijd
09:30 tot 14:30 uur
Meebrengen Kleren die makkelijk zitten en vies mogen worden.
Waar Basisschool Atalanta
Barrierweg 1 5622 CL Eindhoven
Lunch(alle etenswaar komt van de Albert Heijn behalve VLEES dit komt van de Halal
slager)
Dag
Wat eten we Opmerking
Maandag
Broodje burger
Eigen keuken ploeg
Dinsdag
Soep Eigen keuken ploeg neem je eigen mok en lepel mee.
Woensdag
Tosti
Eigen keuken ploeg
Elke ochtend Fruit en Ranja
Elke middag Ranja
Mocht uw kind iets niet lusten, dan staat het u vrij om een lunchpakketje mee te
geven.
Week 5

10,11,12 augustus

Superhelden

Altijd al een held willen zijn!? Deze week is het jouw kans.
We gaan naar de wereld van superhelden!
Tijd
09:30 tot 14:30 uur
Meebrengen Kleren die makkelijk en vies mogen worden.
Waar Basisschool Atalanta
Barrierweg 1 5622 CL Eindhoven
Lunch(alle etenswaar komt van de Albert Heijn behalve VLEES dit komt van de Halal
slager)
Dag
Wat eten we Opmerking
Maandag
Frietjes Eigen keuken ploeg
Dinsdag
Soep Eigen keuken ploeg
Neem je eigen mok en lepel mee
Woensdag
Pizza Met de kinderen
Elke ochtend Fruit en ranja
Elke middag Ranja
Mocht uw kind iets niet lusten, dan staat het u vrij om een lunchpakketje mee te
geven.
Week 6

17,18,19 augustus

Préhistorisch dorp

Deze week gaan we met zijn allen 3 dagen lang naar het Préhistorisch dorp! Terug in
de tijd.
Let op!! Dit is in het préhistorisch dorp, dus NIET op school!!!
Tijd
09:30 tot 14:30
Meebrengen Kleren die makkelijk zitten en vies mogen worden
Zwembroek

Handdoek
Extra kleren
Waar Préhistorisch dorp
Boutenslaan 161B
5644 TV Eindhoven
Lunch(alle etenswaar komt van de Albert Heijn behalve VLEES dit komt van de Halal
slager)
Dag
Wat eten we Opmerking
Maandag
Broodje knakworst
Eigen keuken ploeg
Dinsdag
Soep Eigen keuken ploeg
Neem je eigen mok en lepel mee.
Woensdag
Picknick samen met de ouders.
Ouders verzorgen samen de lunch
Elke ochtend Fruit en Ranja
Elke middag Ranja
Mocht uw kind iets niet lusten, dan staat het u vrij om een lunchpakketje mee te
geven.
Inschrijfforumlier . Inleveren vóór 11 juli!
Naam:…………………………………………………………………………
Groep en school :……………………………………………………………………………
Telefoonnr. ouder/verzorger………………………………………
Ouder komt mee om te helpen
0 ja
0 nee
In welke week/weken kunt u komen helpen? ……………………………………
Op welke dag(en) komt u helpen: 0 maandag 0 dinsdag
0 woensdag
Mag op uw kind op social media?
0 ja
0 nee
Ik betaal :
0 per bank
0 via Stichting leergeld.
Welke week/weken doet uw kind mee?:
0
0
0
0
0
0

Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6

13,14,15 juli
20,21,22 juli
27,28,29 juli
3,4,5 augustus
10,11,12 augustus
17,18,19 augustus

Kosten:
Aantal weken…………. X €15,- =……………………..

Handtekening…………………………………………………..

Cowboys en indianen
Piraterij
Olympische spelen
De ruimte
Superhelden
Préhistorisch dorp

“Mam… ik verveel me zo….”
De vakantie komt eraan. Voor veel mensen tijd voor ontspanning, leuke dingen doen en
genieten met elkaar.
Er zijn gezinnen die misschien 1 of 2 weken naar het buitenland gaan of die in Nederland hun
vakantie doorbrengen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die niet weggaan.
Los van een eventuele vakantie weg van huis, zijn er altijd nog een paar weken die thuis
doorgebracht worden. Weken waarin kinderen zich kunnen gaan vervelen en waarin ouders
soms het gevoel krijgen dat ze veel energie moeten steken in het bezighouden van hun
kinderen.
Kunt jij ook tips of ideeën gebruiken voor thuis of voor onderweg?
Bijvoorbeeld:
• wat kinderen kunnen doen wanneer ze zich vervelen,
• welke uitstapjes je kunt maken in Nederland,
• of hoe kinderen zich langere tijd kunnen vermaken op de achterbank?
Neem dan contact met mij op!
Naast deze praktische tips kunt u natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.
U kunt mij altijd bellen als u vragen heeft of een afspraak wilt maken.
Tot ziens,
Met vriendelijke groet,
Batoul Heijdenrijk – Zouhair
Pedagogisch Ondersteuner
Mobiel: 06-30885640
Mail: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

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

