
 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Datum: 18-12-2020 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

Afstandsonderwijs 

Volgens de Van Dale is anderhalvemetersamenleving het woord van 2020 geworden. 

Wat mij betreft had het afstandsonderwijs mogen worden! Want wat hebben wij op 

dat vlak (noodgedwongen) veel geleerd het afgelopen jaar. Natuurlijk zijn wij 

voorstander van innoverend onderwijs, dat kan ook niet anders in deze brianport 

regio, maar we hadden met z’n allen niet verwacht dat het zo’n vaart zou nemen. Het 

was smullen toen ik vanochtend (ik schrijf dit stukje op donderdag 17 december) door 

de school liep en zag dat de kinderen van de noodopvang vanaf groep 3 allemaal 

aan het online bellen waren met hun leerkracht! De een kreeg instructie over 

inhoudsmaten, de ander was aan het lezen, weer een ander was aan het bijkletsen, 

maar overal was men bezig met afstandsonderwijs. Ik begreep van mijn collega’s dat 

de opkomst ook heel hoog was! In de krant las ik deze week nog dat veel scholen zich 

deze dagen voorbereiden op het geven van online les na de kerstvakantie. Op ’t 

Palet niet, daar hebben we gelijk vanaf deze week de boel weer opgepakt nadat we 

afgelopen maandag te horen kregen dat we weer dicht moesten. Verderop in deze 

nieuwsflits een treffende collage hierover. Natuurlijk loopt dit alles niet altijd perfect. 

Mocht u tips hebben, dan horen we dat graag van u; complimenten zijn natuurlijk ook 

welkom      . 

Ook de noodopvang hebben we deze week weer opgestart. Dat was weer een hele 

puzzel met veel aanvragen van ouders. Samen met mijn collega Lenneke hebben we 

verschillende ouders telefonisch gesproken om dit zo goed mogelijk af te stemmen en 

dat is met wederzijds respect goed gelukt. 

We merkten dat het voor sommige ouders niet helemaal duidelijk is hoe de 

noodopvang werkt. De kinderen die ingedeeld zijn op de door u aangevraagde 

dag(en) zijn net als anders welkom tussen 8.20 en 8.30 uur. De kinderen worden 

opgevangen door een aantal leerkrachten in verschillende groepen (1 leerkracht per 

groep) waarbij we zoveel mogelijk kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar zetten. In 

de groep is er dan ruimte voor de kinderen om hun werk te maken en eventueel hulp 

hierbij te vragen. Ook de “meets” met de eigen klas kunnen gewoon doorgaan. 

Daarnaast is er ook tijd voor een spelletje, eventueel sporten en lekker buiten spelen. 

Net als anders eindigt de schooldag dan om 15.00 uur (12.15 uur op woensdag en 

vrijdag). 

Hoe lang we dicht gaan is nog onduidelijk op dit moment. De komende weken zullen 

we het nieuws goed in de gaten houden en dit met u delen.  

Maar we gaan nu eerst genieten van de feestdagen en de vakantie. We wensen u 

allemaal hele fijne dagen en alvast een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar!     

 

En bij afstandsonderwijs hoort natuurlijk ook een leuk filmpje als afsluiting. Klik HIER voor 

het filmpje. Veel plezier……….. 

Raul   

 

 

mailto:palet@skpo.nl
https://youtu.be/iwYyX9WYbZI


 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vacature OPR 

 

Leden gezocht voor de Ondersteuningsplanraad (OPR), 

Sta jij ook achter passend onderwijs? 

Vind jij ook dat ieder kind het onderwijs moet krijgen wat hij/zij nodig heeft? 

Denk je graag mee over de invulling van passend onderwijs? 

Nieuwjaarsontbijt 

Deze week ontstond bij ons spontaan het idee om na de vakantie als we weer live 

open gaan de dag te starten met een nieuwjaarsontbijt met de kinderen. Zoals nu 

gepland zou het dan om maandag 18 januari gaan, maar dat kan zomaar weer 

veranderen. Tegen die tijd zullen we u daar verder over informeren. 



 

 

Dan zijn we met de OPR op zoek naar jou!! We zijn op zoek naar een ouder die 

kinderen heeft op een SKPO school.   

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een onafhankelijke medezeggenschapsraad van 

het samenwerkingsverband  

van ouders en personeelsleden om mee te denken en praten over Passend onderwijs 

binnen jouw regio.  

De OPR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. 

Voor extra informatie kun je contact opnemen met Leon van den Akker, 06- 42125450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Jaarlijks volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen met het 

volgsysteem Zien. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 vullen vragenlijsten in en zo krijgen wij zicht op o.a. hun 

welbevinden, betrokkenheid en veiligheidsbeleving. Op veiligheidsbeleving scoorden 

we de afgelopen twee meetmomenten net onder de norm, dus daarmee zijn we met 

het team flink aan de slag gegaan en nu is de veiligheidsbeleving weer groen 

(voldoende). Het splitsen van de pauzes, de aandacht voor de gedragsregels en de 

preventieve aanpak helpen.  

We gaan ervanuit dat we dit, met alle (voortdurende) inzet en aandacht van 

iedereen, voldoende blijven houden. We blijven dus aandacht houden voor fijn buiten 

spelen.  

Mooi om te zien dat de leerlingen bovengemiddeld scoren op autonomie en 

welbevinden. Dat is een mooie basis voor verdere ontwikkeling.  

 

De resultaten van de afgelopen metingen staan in de tabel hieronder: 

Leerlingvragenlijst Zien! Groep 5-8  

Indicator  Okt 2019  Feb 2020  Nov 2020  

Betrokkenheid  73%  76%  74%  

Welbevinden  78%  82%  83%  

Relatie kinderen  83%  84%  85%  

Autonomie  63%  67%  68%  

Pestbeleving  89%  92%  94%  

Pestgedrag  94%  95%  94%  

Veiligheidsbeleving  83%  83%  88%  
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VOORLEZEN 
IEDEREEN KAN HET! 

 
 
 
 
 
 VOORLEZEN? IEDEREEN KAN HET! 
Soms vinden ouders van zichzelf dat 
ze niet zo’n goede voorlezers zijn, of 
dat voorlezen te veel tijd kost. Of ze 
denken dat voorlezen niet meer hoeft 
als kinderen zelf kunnen lezen. Het 
tegendeel is waar! Voorlezen is op 
elke leeftijd belangrijk voor de 
taalontwikkeling. Het is bovendien een 
rustmomentje samen met je kind. Ik 
geef graag deze 5 tips: 

1. Lees of bekijk het boek 

eerst zelf zodat je weet wat 

er komt.  

2. Kies een vast moment 

bijvoorbeeld voor het 

slapengaan. 

3. Vaker hetzelfde boek 

voorlezen is niet erg, vooral 

jonge kinderen vinden 

herhaling juist fijn.  

4. Sla moeilijke woorden niet 

over, soms kun je een 

woord uitleggen maar dat 

hoeft niet altijd. 

5. Als je makkelijker voorleest 

in je eigen taal, doe dat 

gerust.  

Een kwartiertje per dag voorlezen 
zorgt er al voor dat je kind 1000 
nieuwe woorden per jaar bijleert! 

er al  

VOORLEESTIP 
Mol viert kerst / Marieke van Hooff – vanaf 3 jaar 
Mol heeft al zijn vrienden uitgenodigd 
voor het kerstfeest. Maar dan gaat 
er van alles mis. Kan Mol het 
kerstfeest nog redden? 
  
Nog veel meer kerst- en andere 
voorleesboeken kun je vinden op 
de jeugdafdeling in de bibliotheek 
in de Witte Dame. Precies op tijd voor de wintermaanden is de 
collectie prentenboeken flink vernieuwd en uitgebreid. Genoeg 
voor vele gezellige uurtjes leesplezier! 
 
KIDSWEEK MOPPEN APP 
 
 
 
 
 
 

Kidsweek is de krant voor kinderen vanaf 9 jaar. Behalve het 
wereldnieuws is er natuurlijk ook een pagina met leuke weetjes 
en moppen. Sinds kort is er ook de Kidsweek Moppen app met 
heel veel moppen en raadseltjes. Je kunt ook je eigen mop 
insturen. Wie weet staat jouw mop binnenkort wel in de krant!  
De app is gratis te downloaden voor Android en iOS. 
 
KINDEREN GRATIS LID VAN DE BIEB! 
Wist je al dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de Bibliotheek 
Eindhoven? Gun je kind de leukste boeken en leg daarmee de 
basis voor een leven lang lezen en leren met plezier. Er valt een 
wereld te ontdekken in de bieb! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p9813EC&hl=du_NL&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/kidsweek-moppen/id1442902309
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/lidworden.html
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READING ALOUD 
EVERYONE CAN! 

 
 
 
 
 
 
READING ALOUD? EVERYONE CAN! 
 
Sometimes parents feel that they are 
not such good readers or that reading 
aloud costs too much time. Or they 
think that reading is no longer 
necessary if children can read 
themselves. The opposite is true! 
Reading is important for language 
development at any age. It means also 
a moment of rest with your child. I 
would like to give you these 5 tips: 
 

1. Read or view the book 
yourself first so that you 
know what is coming. 

2. Choose a fixed time, for 
example before bedtime. 

3. Reading the same book 
more often is not a problem, 
especially young children 
enjoy repetition. 

4. Don't skip difficult words, 
sometimes you can explain 
a word but you don't always 
have to. 

5. If you read more easily in 
your own language, feel free 
to do so. 

 
Reading aloud for fifteen minutes a day 
ensures that your child learns 1000 new 
words per year! 

er al  

READING TIP 
 
Mol viert kerstmis / Marieke van Hooff - from 3 years old 
 
Mol has invited all his friends to the 
Christmas party. But then everything 
goes wrong. Can Mol still save the 
Christmas party? 
 
Many more Christmas and other 
books you can find in the youth 
department in the library in the 
Witte Dame. Just in time for the 
winter period, our collection of 
picture books has been thoroughly renewed and expanded. 
Enough for many hours of reading pleasure! 
 
 
KIDSWEEK JOKES APP  
 
 
 
 
 
 
Kidsweek is the newspaper for children from 9 years old. Besides 
the world news, there is of course also a page with fun facts and 
jokes. Recently there is also the Kidsweek Jokes app with many 
jokes and riddles. You can also submit your own joke. Perhaps 
your joke may soon be in the newspaper! 
The app is free to download for Android en iOS.  
 
 
 
CHILDREN FREE MEMBERS OF THE BIEB! 
 
Did you know that children up to the age of 18 are members of 
the Eindhoven Library for free? Give your child the best books 
and enable a lifetime pleasure in reading and learning. There is a 
world to discover in the library! 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p9813EC&hl=du_NL&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/kidsweek-moppen/id1442902309
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/lidworden.html


 

 

 

Info vanuit de OR (ouderraad) 

De afgelopen maanden is de OR 2x online bij elkaar geweest. We hebben o.a. 

gesproken over het parkeren rondom de school. Het is fijn om te merken dat steeds 

meer ouders zich beter aan de regels houden in het belang van de veiligheid van de 

kinderen. Verder hebben we gesproken over het eten (van fruit) en drinken in de kleine 

pauze. Met het team is afgesproken dat iedereen daar in de klas de tijd voor geeft in 

combinatie met bijv. voorlezen of het jeugdjournaal kijken. En verder hebben we het 

gehad over gezonde traktaties. Als school streven we ernaar om zoveel mogelijk een 

gezonde school te zijn. We hebben daarin al een start gemaakt door geen pakjes 

drinken meer mee te geven naar school (maar in een bidon of dopper), maar bij de 

traktaties zien we nog regelmatige lekkere, maar ongezonde dingen voorbij komen. Het 

vriendelijke verzoek om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Op de volgende 

site van het voedingscentrum staan allerlei tips: 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx 

  

 

 

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. 

 

I.V.M corona en alle maatregelen, zijn al onze inlopen gesloten. 

Mocht je hulp nodig hebben en heb je een generalist, dan kan je daar aan al je 

vragen stellen. 

Heb je nog geen generalist, maar wel vragen? Dan kan je contact opnemen met 

Wij-Eindhoven, telnr : 040-2388998 

 

Emailadres: info@wijeindhoven.nl 

 

 
Annemieke & Henriette van WIJeindhoven 

 

 

 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx

