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3 december 2020 Sinterklaasviering op school 

Hoor de wind waait door de bomen…… 

 

We zitten in een sfeervolle periode. Sinterklaas in het land,  

op sommige plekken doemen de eerste kerstbomen al op,  

kaarsjes branden. Ook op ’t Palet zit de sfeer er goed in.  

We vinden het erg jammer dat we dit niet met u kunnen delen.  

Daarom heeft mijn collega Lenneke een filmpje gemaakt  

om jullie toch een indruk te geven van de sfeer in de school  

en laten we jullie vol trots onze nieuwe aula zien.  

Door HIER te klikken opent het filmpje zich.  

De laatste weken zien we dat het parkeren rondom de school een stuk beter gaat. 

We hebben de hekken wat verzet en zodoende ontstaat er meer ruimte voor 

kinderen en ouders die te voet en op de fiets naar school komen. Fijn dat iedereen 

hier nu meer rekening mee houdt! Ik zou zeggen “houd vol”!  

We hebben ook gezien (en signalen gekregen) dat er regelmatig troep en soms ook 

glas ligt rondom de school. We gaan dit goed in de gaten houden en hebben 

daarnaast lijntjes gelegd in de wijk zodat de wijkagent en ook de jeugdwerkers de 

school ’s avonds en in het weekend extra in de gaten kunnen houden. 

Verder in deze nieuwsflits interessante informatie over de manier van werken bij ons 

op school (met referentieniveaus), we vragen u extra alertheid voor het spel “fortnite” 

en de kandidaten voor de MR (medezeggenschapsraad) stellen zich graag aan u 

voor zodat u kunt bepalen op wie van deze kandidaten u gaat stemmen. 

Veel leesplezier en als de Sint bij u langskomt veel plezier! 

Raul 

http://www.bspaleteindhoven.nl/
mailto:palet@skpo.nl
https://youtu.be/gMqTXJXIj5w


 

 

 

Beredeneerd lesstofaanbod 

In een eerdere Nieuwsflits (eind schooljaar 2019-2020) hebben wij u geïnformeerd over 

het werken met de referentieniveaus in de bovenbouw. In dit stukje willen we u daar 

graag verder in meenemen. 

Wij zijn sinds vorig schooljaar bezig om ons lesaanbod aan de kinderen te verfijnen.  

‘t Palet heeft heel veel verschillende kinderen, die we allemaal een passend aanbod 

willen geven. Dat betekent iets voor onze manier van lesgeven en voor de 

klassenorganisatie.  

 

Schoolweging 

De onderwijsinspectie heeft de leerlingpopulatie van alle scholen in kaart gebracht 

(gewogen). De schoolweging is een getal tussen de 20 en de 40, wat iets zegt over 

een aantal kenmerken van de leerlingpopulatie (zie www.onderwijsinspectie.nl):  
 

-het opleidingsniveau van de ouders 

-het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 

-het land van herkomst van de ouders 

-de verblijfsduur van de moeder in Nederland 

-of ouders in de schuldsanering zitten 

‘t Palet heeft een weging van 32,2. 

 

Spreidingsgetal 

Bij de weging hoort een spreidingsgetal, om de leerlingpopulatie verder in kaart te 

brengen. Het spreidingsgetal is een getal tussen de 3 en de 9. ‘t Palet heeft een hoog 

spreidingsgetal (8,6). Dat betekent dat er tussen de kinderen van onze school grote 

verschillen zijn in de gezins- en thuiskenmerken. 

 

Referentieniveaus  

Er zijn dus binnen onze school grote verschillen in hoe snel kinderen leren. Om alle 

kinderen een aanbod te kunnen geven wat bij hen past, zijn wij bezig om ons 

onderwijs in te richten op basis van leerroutes die passen bij een referentieniveau. Dat 

zijn beschrijvingen van het niveau van rekenen, lezen en taalverzorging. Er zijn 

verschillende referentieniveaus:  

 

- 1F: nodig voor uitstroom naar VMBO-basis of VMBO-kader 

- 2F: nodig voor uitstroom naar VMBO-T en HAVO 

- 2F+: nodig voor uitstroom naar VWO 

 

We werken momenteel al in de groepen 6, 7 en 8 met de leerroutes die passen bij 

uitstroom op een bepaald referentieniveau.  

We komen hier binnenkort verder op terug en zullen u op de hoogte houden. 

Fortnite 

 

In de onderbouw merken we dat kinderen het computerspel Fortnite (12+) naspelen 

in de klas en op het plein. Dit leidt tot vervelende incidenten en spel waarbij kinderen 

elkaar pijn doen of taal gebruiken die wij niet accepteren. We begrijpen dat het in 

deze tijd, met alle toegang online, niet altijd lukt om dit van de kinderen weg te 

houden. Wel vragen we u alert te zijn op dit spel en dit met uw kind te bespreken. 

 

Voor meer informatie over Fortnite, de leeftijdsindicatie en hoe/waar kinderen dit 

kunnen spelen kunt u onderstaande link openen: 

https://meestersander.nl/2018/07/02/wat-is-fortnite-een-uitleg-voor-ouders-en-

leerkrachten-die-er-nog-niks-van-snappen/ 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://meestersander.nl/2018/07/02/wat-is-fortnite-een-uitleg-voor-ouders-en-leerkrachten-die-er-nog-niks-van-snappen/
https://meestersander.nl/2018/07/02/wat-is-fortnite-een-uitleg-voor-ouders-en-leerkrachten-die-er-nog-niks-van-snappen/


 

 

 

Medezeggenschapsraad 

 

We hebben 3 aanmeldingen gekregen voor de medezeggenschapsraad (MR).   

Omdat er twee plekken beschikbaar zijn moet er gestemd worden. Tijdens de 

verkiezingen mogen alle ouders van 't Palet stemmen. Hierover krijgt u binnenkort 

bericht in de schoolapp. 

 

Onderstaande ouders hebben zich verkiesbaar gesteld voor de MR en zij stellen zich in 

deze nieuwsflits aan u voor: 
 

 

 

 

Mijn naam is Bas de Waal, ik ben de vader van respectievelijk 

Arshia, Aram en Kiana de Waal. 

In het verleden heb ik ook met veel plezier deelgenomen  

aan de MR van basisschool Rapenland.  

Persoonlijk vind ik het fijn om ook iets te kunnen betekenen  

voor de school. 

Ik werk zelf inmiddels 25 jaar met kinderen in verschillende  

functies en ik vind het ook leuk om betrokken te zijn.   

Als beeldend kunstenaar ben ik gestart op verschillende  

basisscholen in Breda om met kinderen leuke kunstprojecten op te starten en te 

exposeren. Dit heeft heel leuke en verrassende exposities opgeleverd. De trots van de 

kinderen was daarbij het mooiste cadeau. 

Momenteel werk ik in de kinderdagopvang en ook daar is het creatieve proces bij 

kinderen voor mij vaak een stokpaardje. 

Ik stel me graag beschikbaar voor de MR van basisschool ’t Palet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bas de Waal 

 

 

 

Hoi! 

Mijn naam is Marieke Lavèn en ik stel mijzelf kandidaat voor de MR. 

Laat ik mij even voorstellen: Samen met mijn man Maurice, onze  

kinderen Fleur en Raff en kat Micky woon ik bijna om de hoek van  

school. Fleur zit in groep 6A en Raff in groep 3B. Je kunt me wel eens  

tegenkomen bij een wandeling of activiteiten in de wijk. 

Toen Fleur in groep 3 en 4 zat ben ik klassenouder en lid van de OR 

geweest. Graag zou ik weer de mogelijkheid krijgen om input te kunnen 

geven en een bijdrage te kunnen leveren aan school. Het lijkt me erg leuk om mee te 

denken en te kunnen adviseren met de keuzes waarvoor een basisschool zoal komt te 

staan. Als zorginkoper bij een zorgverzekeraar ben ik gewend aan vraagstukken als: 

welke prioritering stellen we in het besteden van het beschikbare geld? Hoe kunnen 

wij op de eerste plaats de kinderen maar zeker ook de ouders betrekken bij de keuzes 

en wat is het beste voor de kinderen?  

Ik heb er zin in om een positief-kritische blik te werpen op de organisatie van deze 

leuke school! 

Groetjes en tot ziens, 

Marieke Lavèn 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Elke van Cassel en ik ben de moeder van Lieve (groep 6b). Lieve gaat 

met veel plezier naar school op ’t Palet. Ook ik voel me thuis bij deze school, die een 

belangrijke spil vormt in de wijk. Ik zie veel mooie dingen op school die we nog beter 

voor het voetlicht kunnen brengen. Daar wil ik graag bij helpen. In mijn werk bij de 

universiteit van Tilburg doe ik dit ook. Als bestuurssecretaris adviseer ik onder andere 

over communicatie met medewerkers en studenten.  

Ik heb brede ervaring met adviseren over strategie en beleid 

en het creëren van draagvlak. Ook ben ik lid geweest van  

de universiteitsraad en ken de medezeggenschap dus van  

dichtbij. Ik wil me graag inzetten voor meer betrokkenheid  

van ouders bij de school en hoop dat ik veel ouders mag  

spreken om hun stem in de MR te laten horen.  

linkedin.com/in/elkevancassel 

 

mededeling vanuit werkgroep Kerst 

Wegens corona komt het avondprogramma rondom kerst op  

17 december te vervallen. Daarvoor in de plaats zal er op  

18 december in de ochtend een ontbijt georganiseerd gaan worden.  

Verdere informatie volgt nog. 
 

 

 

https://www.linkedin.com/in/elkevancassel/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stukje Sintcommissie Palet  

Zaterdag 14 november is Sint aangekomen in het land!  

De kinderen mochten op woensdag 25 november hun schoen zetten en kregen 

donderdag 26 november iets in hun schoen.  

Op 3 december komt Sinterklaas aan op ’t Palet. In verband met Corona zijn ouders nu 

helaas niet welkom bij de opening. De kinderen van groep 1 t/m 5 voeren na de 

opening per klas een optreden op voor de Sint en zijn Piet. De groepen 5 t/m 8 hebben 

op die dag de surprises in de klas.   

We gaan er een mooie dag van maken en we hopen dat de Sint het gaat redden om 

in deze onzekere tijden langs te komen bij ons op school..  

Om deze periode toch nog extra feestelijk te maken, zijn we erg blij met de online 

danslessen van DeDe dance! Deze gave dansmoves kunnen we op 3 december mooi 

aan de Sint en zijn Piet laten zien.  
 

project godsdienst 
We hadden het over godsdiensten. het jodendom het christendom katholiek, 

het boeddhisme het christendom protestant, de islam en het hindoeïsme. We gingen 

met groep 7A en 7B het project maken. We moesten uiteindelijk een presentatie 

geven over ons geloof dat we hadden gekregen. Iedereen kreeg een ander geloof 

en een ander groepje. Een geloof die je misschien niet kent of juist wel. Op het einde 

gaf elk groepje een presentatie en groep 8 kwam kijken. Ze kwamen in groepjes zodat 

iedereen rustig kon kijken. Ze gingen het ook beoordelen. mijn mening is dat ik het heel 

leuk vond en leerzaam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

mailto:info@wijeindhoven.nl

