
 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Datum: 28-08-2020 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Vrijdag 11 september Studiedag (kinderen vrij) 

v.a. 14 september (week 38 en 39) Kennismakingsgesprekken 

 

 

Informatie avond en kennismakingsgesprekken 

I.v.m. het nog steeds heersende coronavirus hebben we besloten om de 

informatie avonden van 31 augustus en 1 september NIET door te laten gaan!  

 

Daarvoor in de plaats hebben we de kennismakingsgesprekken (gesprek 

tussen leerkracht en ouders (en vanaf groep 5 met de leerling erbij)) naar 

voren geschoven. Deze kennismakingsgesprekken zullen plaats vinden tussen 

14 september en 25 september.  

 

Vanaf dit schooljaar gaan we het plannen van de oudergesprekken digitaal 

regelen! Een van onze speerpunten is innoverend onderwijs en dan kun je 

natuurlijk niet meer met papieren aanmeldbriefjes werken😊 Op vrijdag 4 

september krijgt u een mailtje met hierin een URL. Met deze link kunt u inloggen 

en ziet u enkele tijdstippen die u kunt kiezen om op gesprek te komen.  
 

  

Start schooljaar 

De eerste schoolweek zit er al weer op. We zijn het schooljaar goed gestart. 

De kinderen stonden te trappelen om weer naar school te gaan. Sommige 

kinderen vonden het een beetje spannend, maar de meeste kinderen 

kwamen meteen al huppelend binnen. Mooi om te zien dat de kinderen zo 

flexibel en zelfstandig zijn. De kinderen uit groep 3 liepen de tweede dag al 

alleen naar binnen. Complimenten aan alle kinderen! 

Fijn dat iedereen zich zo goed aan alle maatregelen houdt. Het is toch een 

beetje vreemd om je kind alleen naar binnen te laten gaan en niet even 

kennis te kunnen maken met de nieuwe leerkracht. Daarom hebben we 

besloten de kennismakingsgesprekken gewoon “live” te voeren (binnen de 

richtlijnen). Hierover leest u hieronder meer.  

 

Ik heb er een fijne eerste week als nieuwe directeur op zitten. Ik voel me erg 

welkom op ’t Palet. Ik ben alle klassen langs gegaan en de kinderen weten 

nu van alles over mijn gezin, mijn leeftijd en onze pup Sjef. Ik heb genoten van 

de vragen over waarom en hoe lang ik al directeur ben en wat een directeur 

eigenlijk doet.  
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Verbouwing  

In de zomervakantie heeft de aula een metamorfose gehad. De bibliotheek is 

verhuisd. Er komen in september nog een podium en een kastenwand met 

poefjes. Dan kunnen we de aula voor verschillende zaken gaan gebruiken, 

waaronder optredens, etc. Foto’s volgen als het helemaal klaar is. 
 

Vakantieperiodes en Studiedagen 2020-2021 

Nog even als herhaling hieronder de studiedagen en vakanties van dit 

schooljaar.  

Onze jaarkalender (zoals u die van ons gewend bent) is bijna af. Als hij 

definitief is zullen we dit met u communiceren en komt hij ook op de website 

en in de app. 

Daarnaast zijn we bezig met het opschonen en herinrichten van de 

groepspagina’s in de app. Als dit klaar is, zullen de leerkrachten de 

groepspagina’s gaan vullen. 

 

Vakanties 

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): 

- vrijdag 11 september 

- maandag 5 oktober  

- maandag 22 februari  

- maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 

- vrijdag 23 juli 
 

Jeugdlintje 

De gemeente Eindhoven is voor het tweede jaar op rij op zoek naar jongens 

en meisjes die zich inzetten voor anderen en/of voor de stad. Zij verdienen het 

om in het zonnetje gezet te worden. Juist in deze bijzondere tijd, tijdens de 

coronacrisis, zijn er ook door kinderen en jongeren goede initiatieven ontstaan. 

 

We reiken daarom het Jeugdlintje uit aan jongeren van 6 tot en met 18 jaar, 

die iets uitzonderlijks hebben gedaan. Met het jeugdlintje tonen we deze 

jongeren onze waardering en bedanken we hen op een speciale manier voor 

hun bijdrage. Ze zijn ook een voorbeeld voor leeftijdgenoten en daarmee een 

stimulans om goed werk voor anderen te doen. Jongens en meisjes die een 

lintje verdienen, kunnen tot maandag 28 september 2020 worden aangemeld. 

Het gaat bijvoorbeeld om een jongere die langere tijd hulp biedt aan ouders, 

familie, ouderen, zieken en/of eenzamen, een actie heeft opgezet voor een 

goed doel of een andere maatschappelijke bijdrage heeft geleverd. Kinderen 

die buurtactiviteiten organiseren of vrijwilligerswerk doen komen in aanmerking 



 

 

voor een lintje. En ook jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd, 

een uitvinding hebben gedaan of een super record hebben gevestigd 

verdienen een Jeugdlintje. 

Wij zijn op zoek naar jongens en meiden die een Jeugdlintje verdienen! Ken jij 

een Eindhovense held tussen 6 en 18 jaar? Meld jouw held dan aan voor het 

Jeugdlintje! www.eindhoven.nl/jeugdlintje 

 

 

Kindercatechese en eerste communie 

Zit uw zoon of dochter in het schooljaar 2020-2021 in groep 4 of hoger? Wilt u 

graag dat hij/ zij haar of zijn eerste communie doet? Kijk dan op onze 

website: www.petrus-ehv.nl voor informatie en aanmelding onder ‘eerste 

communie’. De informatieavond zal gehouden worden op maandag 7 

september om 20.00 uur in de St. Thomaskerk, Thomaslaan 43. U bent van 

harte uitgenodigd. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via: catechese@petrus-ehv.nl (Aanmelden is 

noodzakelijk, i.v.m. de 1,5 metermaatregel) 
 

 

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 1e 

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 
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