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De beste wensen! 

Als ik dit stukje schrijf is het inmiddels 14 januari, maar toch wil ik iedereen nog het 

allerbeste wensen voor 2021! Vooral veel gezondheid voor iedereen, dat is toch het 

belangrijkste. Inmiddels zitten we alweer in de 2e week van de lockdown na de 

kerstvakantie. Gelukkig loopt het afstandsonderwijs goed bij ons op school. Althans, 

dat is zoals wij het ervaren en hoe we het ook terug horen van sommige ouders (uit de 

MR en OR). Graag willen we van alle ouders horen hoe zij vinden dat het gaat. 

Daarom hebben we een korte enquête gemaakt met hierin enkele vragen over het 

afstandsonderwijs. Met het verzoek aan u om deze in te vullen; het kost u slechts een 

paar minuutjes en wij kunnen uw feedback goed gebruiken om zaken aan te 

scherpen! U krijgt hierover een apart mailtje van ons! Graag per kind 1 vragenlijst 

invullen; alvast bedankt! 

 

Verder heb ik nog een aantal praktische mededelingen die ik hieronder puntsgewijs 

zal benoemen: 

• Zoals u gehoord heeft is de lockdown voor het basisonderwijs sowieso t/m 22 

januari. Hopelijk mogen we 25 januari weer open; volgende week horen we 

daar definitief iets over. 

• Als ouder kunt u (helaas) nog niet de school in. Mocht u een keer iets willen 

afgeven, dan kan dit via de conciërge (even bij de voordeur aanbellen en 

dan komt er iemand om het aan te nemen). Mocht u wel uitgenodigd zijn voor 

een gesprek op school (dat komt soms wel eens voor) dan vragen we u om in 

de school een mondkapje te dragen (dit kan als u zit af). Dat geldt ook voor 

vrijwilligers die in de school rondlopen. 

• Als u vragen heeft aan de leerkracht van uw kind dan kunt u altijd (het liefst per 

mail) contact opnemen met hem/haar. Zeker in de middag heeft de 

leerkracht wel even tijd om u te woord te staan. Mocht het nodig zijn, aarzel 

dan niet om dit te doen. 

• Op de kalender staan vanaf volgende week de M Cito toetsen gepland. De M 

staat voor midden; 2x per jaar nemen we in de groepen 3 t/m 8 (en bij de M 

ook gr. 2) deze toetsen af om te volgen hoe de ontwikkeling van de kinderen 

loopt. U zult begrijpen dat we daar volgende week niet mee kunnen starten 

(ook niet online) ivm de lockdown. We wachten eerst even af wanneer we 

weer open gaan. Cito heeft al laten weten dat het geen probleem is als de 

toetsen een paar weken opschuiven. Als we weer opengaan zullen we sowieso 

een aantal dagen gebruiken om weer te wennen alvorens we starten met de 

toetsen. We houden u hierover op de hoogte. 

• Mede op verzoek van enkele ouders hebben we gezamenlijke pauzetijden 

ingevoerd tijdens de lockdown: tussen 10.10 – 10.30 uur en tussen 12.15 – 13.00 

uur. Zo kunnen ouders met meerdere kinderen thuis op hetzelfde moment even 

pauzeren. 

• Dan als laatste nog een speciaal verzoek aan de ouders waarvan de kinderen 

naar de noodopvang komen: wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd (dus 

uiterlijk 8.30 uur) op school zijn? En dat de kinderen hun chromebook 
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meenemen (met oplader) en hun werkspullen zodat ze hier altijd verder 

kunnen? En graag een koptelefoon of “oortjes” meegeven zodat iedereen in 

rust met zijn of haar leerkracht in de “meet” kan. Bedankt! 

Verder in deze nieuwsflits een gezonde workout en de nieuwe MR leden worden 

voorgesteld! 

Ik wens iedereen veel sterkte toe de komende periode! We realiseren ons dat het ook 

voor ouders een hele uitdaging is in deze bijzondere periode. Maar zoals de 

campagne al zegt: “samen kunnen we corona aan!” 

Raul 

 

Even ontspannen met de wijksportclub! 

Bo, van de wijksportclub heeft een leuke workout gemaakt om tussen het leren door 

even te ontspannen en aan je conditie te werken. 

Voor jong en oud! 

https://fb.watch/2ZjRv7-rp4/  
 

 

Nieuwe MR leden 

In onze medezeggenschapsraad (MR) waren we op zoek naar 2 nieuwe ouders. In de 

nieuwsflits van 27 november hebben 3 kandidaten zich gepresenteerd en vervolgens 

heeft u uw stem kunnen uitbrengen. 

Marieke Lavèn en Elke van Cassel hebben de meeste stemmen gekregen en zijn dus de 

nieuwe ouders van de MR (samen met Ilhane Chakhssi en Diana van Nunen; zij zaten al 

in de MR).  

Marieke en Elke proficiat! Fijn dat jullie onze MR komen versterken. Bas de Waal (de 

andere kandidaat), bedankt voor jouw kandidaatstelling! 

De ouders van de MR kunt u altijd persoonlijk aanspreken als u vragen heeft; ze zijn ook 

via dit emailadres bereikbaar: MR-Palet@skpo.nl  

Hieronder nog een keer de voorstelstukjes van Marieke en Elke (uit de nieuwsflits van 

27/11 jl.): 

 

 

Hoi! 

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

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 
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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 

 

 
 

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 
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