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Datum: 11-09-2020 
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De c van complimenten! 

Het was een gekke week. Op dinsdag werden we verrast door het nieuws dat 

er 2 leerlingen van onze school positief getest waren op het coronavirus. Het 

gaat al een half jaar lang alleen maar over de c van corona. En nu kwam 

het bij ons dus ook heel dichtbij. Daarnaast hadden we afgelopen week te 

maken met 4 leerkrachten die zich moesten laten testen met (voornamelijk) 

lichte klachten. Het is tegenwoordig al een hele kunst om snel aan de beurt 

te komen bij de teststraat en vervolgens moet je wachten op de uitslag. Dat 

betekent voor school (en niet alleen bij ons) een hele uitdaging om de boel 

draaiende te houden. Gelukkig is ons dat gelukt afgelopen week. Hoe de 

komende weken eruit gaan zien? Geen idee, we wachten het af. Stap voor 

stap zeggen we vaak tegen elkaar. In zoverre je voorbereid kunt zijn, zijn wij 

dat. Protocollen liggen klaar en we hebben nauwe contacten met de GGD. 

Natuurlijk is dit voor ons allemaal spannend en hebben we verontrustende 

ouders gesproken. Weet dat we alle stappen zorgvuldig zetten en ons laten 

bijstaan door deskundigen.  

Communicatie hierin is essentieel. Daarom nogmaals een oproep om ons 

goed op de hoogte te houden als uw kind (ernstige) klachten heeft en/of 

getest moet worden. Graag hoort de leerkracht van uw kind dit in een 

vroegtijdig stadium. Verderop in deze nieuwsflits 2 schema’s (beslisbomen) 

die hierbij kunnen helpen. 

Maar genoeg over de c van corona. 
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Graag wil ik een dikke vette C van compliment uitdelen aan alle leerlingen, 

ouders en collega’s! Ondanks die andere c draait de school op volle toeren 

en is het een genot om te zien hoe er rust heerst in de school en iedereen z’n 

beste beentje voorzet. Als er een paar collega’s even uitvallen wordt dit 

super opgepakt door andere collega’s. Je ziet leerlingen hard werken en  

genieten dat school weer begonnen is. Ook een compliment aan jullie als 

ouders die zich keurig houden aan de afspraken en de kinderen voor het 

bordes afzetten en zo zorgen dat we ons netjes aan de richtlijnen houden. 

Het is geweldig om te zien hoe soepel het naar binnen gaan ’s ochtends 

verloopt! Binnenkort zien we jullie graag in school voor de 

kennismakingsgesprekken. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook dat 

samen op een verstandige manier uitvoeren. 

Blijf gezond allemaal! 

 

Raul Bongers 

 

Schoolapp 

Zoals u misschien weet, hebben wij een schoolapp! Hiermee houden we u op 

de hoogte van allerlei zaken. Deze app omvat onder andere een digitale 

jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog veel meer. 

Wat moet u hiervoor doen? 

• Download ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play Store 

(Android). 

• Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. 

• Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. (’t Palet) 

Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te maken. 

• Klikt op ‘vraag een inlog aan’. 

• Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het 

BSN-nummer en de geboortedatum van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf 

aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw 

account. 

• Uw wachtwoordaanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer uw 

spambox wanneer u de mail niet kan vinden. Met deze gegevens kunt u 

vervolgens inloggen. U heeft nu toegang tot alle buttons in de app. 
 

 

Verkeerssituatie voor school 

In het openingswoord spraken we al over het rustig naar binnen gaan elke 

ochtend. Eén verzoek hebben we daar nog wel bij: kom zoveel mogelijk 

lopend naar school! We zien toch nog elke dag veel auto’s schots en scheef 

geparkeerd staan. We hebben de “kiss and ride” plek dan wel afgezet met 

hekken, daarachter ontstaan soms gevaarlijke situaties met auto’s die in de 

smalle straat geparkeerd staan en wegrijden of keren. We realiseren ons dat 

het niet iedereen lukt om te voet naar school te komen, maar misschien is de 

fiets dan een alternatief? Sportief, voor kinderen goed om te oefenen en in de 

spits veel sneller dan de auto! Mocht het echt niet anders kunnen dan dat u 

lopend of fietsend naar school komt, wilt u dan de auto zoveel mogelijk in de 

zijstraten van de school parkeren en voorzichtig rijden! Dank u wel! 
 

 



 

 

 

Speerpunten 

Dit schooljaar hebben we weer een aantal speerpunten die centraal staan voor 

de ontwikkeling van onze school. Onderstaande poster (die ook op een aantal 

plekken te zien is in de school) geeft die speerpunten goed weer. Drie 

hoofdspeerpunten en daaromheen een aantal kleinere speerpunten. Mocht u 

er meer over willen weten, vraag het gerust aan een van ons! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

   

 

         Eindhoven, 

september 2020 

Aan directie, groepsleraren, sportcoördinator, gymleraar,  

Onderwerp: BSF  oftewel het Basisschool Schaats Festijn 

L.S. 

Helaas, helaas, helaas! 

U zult het ongetwijfeld verwacht hebben: Het traditionele, jaarlijkse Basisschool Schaats Festijn dat 

dit jaar gehouden zou worden op vrijdag 20 november is vanwege het coronavirus, in overleg met 

het bestuur van onze IJsclub, de directie van het IJssportcentrum Eindhoven en de Gemeente 

Eindhoven, afgelast. 

Door de algemeen geldende voorschriften en regels is het niet mogelijk en zeker niet verantwoord 

i.v.m. de mogelijke verdere verspreiding van het virus om dit evenement te organiseren, 

maar……….! 

Natuurlijk hebben wij als Commissie BSF nagedacht over de nabije toekomst en zeker omdat het nu 

afgelaste evenement een jubileum zou zijn: Voor de vijftigste keer zouden meer dan 1000 kinderen 

deelnemen aan dit massale oer-Hollandse en oer-Eindhovense evenement, voor het eerst 

georganiseerd in 1970. 

Vandaar dat wij ons nu gaan richten op november 2021. Dan zullen wij de vijftigste editie van 

het Basisschool Schaats Festijn organiseren en omdat dit dan samenvalt met het vijftig jarig 

bestaan van het IJssportcentrum Eindhoven en het 75-jarig bestaan van onze IJsclub zullen we 

er een echte jubileumeditie van maken met veel extra’s voor de deelnemers zoals 

jubileummedailles en verrassingspakketten. En natuurlijk zal het IJssportcentrum als geheel 

in het teken staan van en feestelijk aangekleed worden in het kader van deze jubilea. 

Alle basisscholen uit Eindhoven en omgeving ontvangen na de zomervakantie in 2021 de 
eerste informatie  per email en een inschrijfformulier. Mocht u die onverhoopt niet 
ontvangen hebben informeer dan via e-
mail basisschoolschaatsfestijn@ijce.nl  of bij de 

onderstaande contactpersonen. Hopelijk mogen wij 

dan weer rekenen op uw medewerking voor de 

verspreiding van de informatie en de 

enthousiasmering en aanmelding van de kinderen. 

Met sportieve groeten, IJsclub Eindhoven (IJCE) 

Commissie Basisschool Schaats Festijn (BSF) 
Contactpersonen (evt. wijzigingen wat uw mailcontacten betreft graag doorgeven) 

Riet Willems  hlc.willems@gmail.com     tel. 0499 - 571 023 / 06 - 1316 6959 
Jan van Zutphen javazet@gmail.com    tel. 0413 – 474713 / 0621425469    
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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 
 

 

 

 

 


