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We hebben recent de motor weer op kunnen laden voor de altijd drukke periode 

tussen herfst en kerst. Het is niet alleen een drukke periode die eraan komt, maar ook 

vaak een gezellige periode. Het zal nog een hele uitdaging zijn om het sinterklaasfeest 

en het kerstfeest goed en coronaproof te organiseren. Maar samen komen we hier 

zeker aan uit. Recentelijk hebben we voor de 1e keer dit schooljaar met de ouderraad 

(online) vergaderd. Vandaaruit zijn de ouders ook verdeeld over de verschillende 

werkgroepen (zoals sint en kerst).  

We hebben van een aantal ouders vragen gekregen over ziekmeldingen van 

collega’s, zeker in deze coronaperiode. Als een leerkracht ziek is of thuis moet blijven 

i.v.m. een loopneus of een hoestje zullen we dit niet communiceren. We proberen dan 

voor een vervanger te zorgen of we zoeken een andere oplossing waardoor de klas 

gewoon onderwijs kan krijgen. Dit gaat dan vaak om één of enkele dagen. Pas als 

een leerkracht voor langere tijd uit de roulatie is zullen we de ouders uit de 

betreffende klas hierover berichten. Dat geldt ook voor als een leerkracht corona zou 

blijken te hebben. Zoals al vaker aan gegeven houden we ons hierbij keurig aan de 

richtlijnen van het RIVM. 

Na de herfstvakantie zijn we begonnen om de groepen 5 alvast aan elkaar te laten 

wennen. Het betreft 2 kleine groepen (van 13 en 14 leerlingen) die we op termijn 

samen willen voegen tot één grotere groep. Op de woensdagen gaan we deze 

groepen al samenvoegen en laten we de kinderen kennismaken met elkaar en 

werken we aan groepsvorming. Eergisteren was de eerste keer. Verderop in deze 

nieuwsflits vertellen een paar kinderen uit groep 5 hierover.  

Op ICT gebied hebben we de afgelopen week verder geïnvesteerd. Er zijn zo’n 50 

nieuwe chromebooks bij gekomen. Met als gevolg dat alle leerlingen uit de groepen 4 

t/m 8 nu een “eigen” laptop hebben. Dat maakt het werken in de klas nog 

gemakkelijker. Natuurlijk gaan we ervan uit dat elke leerling extra zuinig is op zijn eigen 

chromebook. En uiteraard blijven we schrijven (met de potlood of pen) ook belangrijk 

vinden en zullen we dit regelmatig afwisselen met het werken achter de laptop.  

Verder in deze nieuwsflits een oproep aan alle ouders om na te denken over de 2 

vacatures die we hebben in onze medezeggenschapsraad. Vindt u het leuk om mee 

te denken over ons beleid en de ontwikkelingen op ’t Palet dan zouden wij het fijn 

vinden als u zich kandidaat stelt voor de MR! 

Ik wens u allemaal weer veel leesplezier, een goed weekend en blijf gezond! 

Raul Bongers 
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De Medezeggeschapsraad (MR) van 't Palet     
zoekt 2 nieuwe oudervertegenwoordigers!  
 

Wat is de MR?  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 4 

personeelsleden en 4 oudervertegenwoordigers. Daarnaast sluit de schoolleiding 

deels aan bij de vergaderingen voor algemene zaken. De MR houdt zich bezig met het 

beleid en besluitvorming over zaken op schoolniveau zoals financiën, organisatie, 

onderwijskundige zaken en gestelde doelen.  

 

Vacature 

Op dit moment is er plaats voor 2 nieuwe oudervertegenwoordigers!    

Bent u graag betrokken, enthousiast, denkt u graag in het belang van kinderen en 

bent u geïnteresseerd in zaken op schoolniveau? Kunt u goed een standpunt innemen 

in samenspraak met anderen en bent u bereid om deel te nemen aan ongeveer 10 

bijeenkomsten per schooljaar (in de avonduren)? Stel uzelf dan kandidaat!  

Het kost gemiddeld ongeveer een half uurtje per week. 

 

Reageren  

Schrijf een stukje over uzelf met een korte motivatie. Stuur dit stukje uiterlijk vrijdag 

20 november naar m.vandijk@skpo.nl. De inzendingen worden in de Nieuwsflits van 

27 november geplaatst waarna alle ouders hun stem kunnen uitbrengen. Mochten er 

net zoveel reacties als plaatsen zijn, vervalt het stemmen.  

 

Mocht u n.a.v. deze vacature nog vragen hebben dan kunt u bij één van de MR leden 

terecht via het nummer van school (040-2359240) of via het mailadres van Marianne: 

m.vandijk@skpo.nl.  

 

Hopelijk tot ziens!  

Namens de gehele MR.  

(Ilhame Chakhssi, Diana van Nunen, Mirre de Groot, Marianne van Dijk, Marjolijn 

Kruijer en Paul Rentmeester) 
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De eerste dag als grote groep 5 

 

Woensdag 28 oktober hebben de kinderen van groep 5a en groep 5b voor de eerste 

keer als 1 klas bij elkaar gezeten.  

Deze ochtend hebben de kinderen uitgebreid kennis gemaakt met elkaar. De toets van 

taal ging gewoon door en er was ook voldoende tijd om samen pompoenen te 

knutselen.  

Het was een hele gezellige ochtend in groep 5.  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
In de herfstvakantie is de BSO op reis gegaan:                          
 
Maandag 19 oktober 

Hola!  
Vandaag de eerste dag van de herfstvakantie en wat was het weer 

een fiesta bij ons op de BSO..  
Kunstwerken en een gezonde Sangria wat wil je nog meer? 
Tijd voor een siësta was er niet. Sommige kinderen zijn ook mee 
naar een uitstapje: Voetbal, maar dan anders,  geweest. 



 

 

 
 

Dinsdag 20 oktober 

Nǐ hǎo jongens, 
Wij zijn vandaag op de BSO weer verder gegaan met onze wereld reis. Zonder jetlag zijn we 
vandaag aangekomen in China! 
Wat een prachtig land!  
En één fantastische cultuur. Kijk toch eens naar dat mooie uitzicht van lampionnen!  
Van cultuur snuiven krijg je natuurlijk giga honger! 
Gestoomd in bamboemand en met (een wat verlegen) chefkok hebben de kinderen weer wat 
lekkers weten te maken.  
Alles smaakte nog lekkerder door de zelf versierde stokjes! 
Wènhòu van uit China! 

    
 

Woensdag 21 oktober 
 

Ciao amici,  
Helaas was het weer vandaag iets minder. Maar Italië is zelfs in de regen prachtig. Ze hebben er 
namelijk heerlijke Pizza! Oh ja en ijs! 
Onze BSO kinderen waren zo geïnspireerd van al dat lekker eten en de Italiaanse gezelligheid, 
dat ze zelf hun Italiaans restaurant begonnen zijn. Zie dat er ook een gemaskerd etentje/feestje 
was?  
Ja ook die hebben we zelf geknutseld! 
We sluiten de dag af met de film Pinokkio kunnen we even bijkomen want morgen zetten we 
onze reis voort naar Turkije.  

saluti dall'italia.  



 

 

    
 
Donderdag 22 oktober 
 
Merhaba, 
Wij fietsen verder, vandaag zijn we aangekomen in Turkije. 
We hebben Turkse lekkernijen gemaakt en boze ogen geknutseld. 
De koekjes waren héérlijk. Ik heb geen één papa of mama gezien die een hapje mocht proeven, 
nou dan zijn ze lekker hoor! 
Tussen door hebben we ook een afscheidsfeest gevierd. 

Morgen reizen we verder naar Indonesië   

                                                                                      
 

Vrijdag 23 oktober 
 
Vandaag hebben we onze wereldreis afgesloten in Indonesië, we hebben hier lekkere 
maïskoekjes gemaakt en daarna lekker opgegeten. 
 
Ook zijn er kinderen op uitstap geweest waar ze een robot muziek hebben laten maken, hoe 
cool! 

 

  
 

 

 
 

 



 

 

 

 

                

 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer bijna in het land! 

Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen zetten, pepernoten, wortels voor het paard en 

cadeautjes. 

Sommige kinderen worden er extra druk van of slapen er slecht door. 

Ook voor ouders is het bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen naar boven kunnen 

komen: wat vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak mag mijn kind 

zijn schoen zetten, hoe ga ik om met zijn gedrag? Etc. 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. 

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoeding) vragen bij mij terecht. 

U kunt mij altijd bellen/mailen. 

 

Met vriendelijke groet, 

                                                              

Batoul Heijdenrijk – Zouhair                                   

Pedagogisch Ondersteuner 

Team VVE 

Mobielnummer: 06 30 88 56 40   

Mailadres: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl |   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.geusen@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 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 
 

 

 


