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De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer bijna voorbij. Een maand in het teken 

van afstandsonderwijs. Wat zijn we trots op de kinderen, de leerkrachten maar ook op 

u als ouders. Het is niet eenvoudig om juf of meester te zijn en tegelijkertijd zelf te 

werken of het huishouden draaiende te houden. Daarom hebben we alle gezinnen 

deze week verrast met een kleine attentie.  

 

We hebben besloten de studiedag van 22 februari niet door te laten gaan. Dit 

betekent dat we die dag de kinderen gewoon op school verwachten (ervan 

uitgaande dat de scholen dan weer open zijn). Het kan zijn dat we later in het 

schooljaar een vervangende studiedag inplannen.  

 

Via de website, mail en de schoolapp houden we u zo goed mogelijk op de hoogte 

van het reilen en zeilen op school. Binnenkort gaat 't Palet ook op Facebook en 

Instagram. Verderop in deze Nieuwsflits kunt u hierover meer lezen.  

 

In deze nieuwsflits vindt u verder belangrijke informatie over de toetsen, rapporten en 

gesprekken, de uitkomsten van de ouderenquête over het afstandsonderwijs, het nog 

te houden tevredenheidsonderzoek, de procedure voor de nieuwe directeur en nog 

veel meer.  

 

We hopen volgende week te horen dat het verantwoord is om de scholen weer open 

te laten gaan en dat de kinderen snel weer naar school mogen. Hoopt u met ons 

mee? 

 

Rian Slenders 

 

 

 

 

 

Toetsing, rapporten en rapportgesprekken 

Normaal gesproken zouden bij de kinderen van de groepen 2 t/m 8 in de maand 

januari de cito M-toetsen (midden) zijn afgenomen. De kinderen van groep 8 hebben 

we in kleinere groepen wel getoetst i.v.m. het advies voor het voortgezet onderwijs. De 

andere groepen kunnen we nu niet toetsen. Dit doen we als we de kinderen weer op 

school mogen ontvangen. We geven ze dan eerst wel een aantal weken om te 

acclimatiseren op school, voordat we de toetsen zullen afnemen. Zodra er meer 

bekend is over de heropening van de basisscholen, kunnen we u daar verder over 

informeren. 
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Op 23 februari verschijnt het eerste rapport van dit schooljaar. De leerkrachten 

beschrijven hierin de ontwikkeling van uw kind in de periode augustus 2020 – 

december 2020. Daarnaast zullen zij u informeren over de inzet en motivatie van uw 

kind tijdens de thuiswerkperiode vanaf 16-12-2020. Het rapport zal er daardoor 

mogelijk wat anders uitzien dan normaal. 

 

De rapportgesprekken zullen deze ronde digitaal gehouden worden in de week van 1 

t/m 5 maart. U ontvangt hier t.z.t. meer informatie over via de mail.  

 

 

 

 

Info over verlof Nikki 

Juf Nikki is inmiddels alweer 6 maanden zwanger. Haar buikje groeit voorspoedig. 

Zwangeren die in het onderwijs werken worden, door de situatie rondom corona, 

geadviseerd om met 28 weken zwangerschap ook 1,5 meter afstand te gaan houden 

van kinderen. Daarom gaat juf Nikki na de carnavalsvakantie vanuit thuis werken. Een 

paar weken later zal haar zwangerschapsverlof ingaan. 

Juf Nikki wordt tijdens haar verlof vervangen in groep 3B door juf Marianne. Zij staat nu 

nog in groep 5B (de groepen 5A en 5B worden nl. na de carnavalsvakantie 

samengevoegd tot één groep 5). 

Wij wensen Nikki een fijn verlof toe! 

 

 

 

 

 
 
 
 

Uitkomsten enquête afstandsonderwijs 

Op de ouderenquête over het afstandsonderwijs hebben we 84 reacties gehad. 

Onze dank daarvoor! 

Op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) behalen we de 

volgende scores: 

Tevredenheid over de communicatie rondom het afstandsonderwijs: 4,14 

Tevredenheid over de organisatie van het afstandsonderwijs: 4,02 

Ouders zijn tevreden over de communicatie, waarbij aangegeven wordt dat u het 

waardeert als de leerkracht met regelmaat informatie geeft over het werk en/of een 

terugkoppeling geeft aan ouders over hoe het gaat met hun kind. 

Over het onderwijs op afstand bent u over het algemeen heel tevreden over korte 

lijntjes met de leerkracht, duidelijke informatie, de instructiemomenten, extra's zoals 

een spel of een gezellige activiteit via Google Meet en het enthousiasme van de 

leerkrachten. 

 

Fijn om te lezen dat u zo positief bent, dit gevoel hadden we zelf al maar het is fijn als 

dit ook bevestigd wordt. 

Er zaten ook enkele tips tussen die we gelijk aangepakt hebben zoals het 

gezamenlijk pauze houden, een meet bij de kleuters en een nog betere 

communicatie richting u als ouders over het werk van de kinderen.  
 



 

 

 
 

 

 

Nieuwe directeur 

Zoals u weet zijn wij nog steeds op zoek naar een nieuwe directeur. Rian Slenders is hier 

tijdelijk als interim directeur aangesteld. 

In overleg met de MR gaan we nu de procedure voor een nieuwe directeur opnieuw 

opstarten. We zijn bezig om een BAC (benoemingsadvies commissie) te formeren en 

vandaaruit zal de vacature uitgezet worden waarna er gesprekken met mogelijke 

kandidaten gaan plaats vinden. 

In de vacature staat sowieso een link met een filmpje waarin de kinderen de nieuwe 

directeur alvast “welkom” heten in verschillende talen. Als u HIER klikt kunt u het filmpje 

alvast zien. 

We houden u op de hoogte! 

 

Raul 

 

Dank u wel! 

 

Beste ouders,  

 

Al een flink aantal weken zijn de scholen in Nederland gesloten. Wij doen ons best om 

zo goed mogelijk thuis onderwijs te verzorgen zodat de kinderen zich kunnen blijven 

door ontwikkelen. Dat kunnen wij niet zonder uw hulp! Wij zijn u dan ook heel 

dankbaar voor de ondersteuning die u uw kind geeft! Omdat wij snappen dat het 

soms best een lastige klus is, vaak naast uw andere taken willen we u een HART onder 

de riem steken. Daarom hebben wij voor u een bedankje 

gemaakt! Sommige ouders hebben het deze week al ontvangen, 

andere ouders ontvangen het komende week bij het ophalen 

van het thuiswerk!  

Bedankt voor al uw hulp! 

 

team basisschool ’t Palet       

 

                             
 

Bent u tevreden? Wij horen het graag. 

 

Als school werken we steeds aan het best mogelijke onderwijs voor uw kind(eren). We 

hebben afspraken gemaakt over waar we ons in willen ontwikkelen, zoals kansen voor 

ieder kind, uitdagend onderwijs, wereldburgerschap en duurzaamheid. Graag horen 

we van u of en hoe u deze ontwikkeling terugziet op de school. En of u tevreden bent.  

 

Daarom ontvangt u binnenkort een vragenlijst van ons via de mail. We vinden het 

superfijn als u even de tijd neemt om deze vragenlijst met 19 vragen in te vullen. Dat 

kost u ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. 

 

Naast ouders vullen ook de leerlingen in groep 5 t/m 8 en de medewerkers een 

vragenlijst in. Zo krijgen we een compleet beeld van onze school. De belangrijkste 

uitkomsten en wat we ermee doen, zullen we op een later moment met u delen.  
 

https://youtu.be/gmvN-rvbt9E


 

 

 

 

 

 

Info over nieuwste richtlijnen GGD rondom corona 

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en 

wanneer moeten kinderen thuisblijven? 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de kinderopvang, naar 

andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool, met: 

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 

• als ze af en toe hoesten, 

• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 

  

Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet naar clubjes, niet 

sporten, niet op bezoek bij anderen). 

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is (zie ‘Testen’). 

Ook blijven zij thuis als het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten die 

passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het 

huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. Uiteraard blijven zij 

ook thuis als het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-

infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen 

klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. 

Testen 

Wanneer kan een kind getest worden? 

Alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 met klachten passend bij COVID-19 kunnen 

getest worden. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend 

geadviseerd als: 

Social media school 

 

Beste ouder(s) & verzorger(s), 

 

Vanuit de werkgroep PR zijn wij bezig om de communicatie vanuit school te 

verbeteren. We zijn achter de schermen al druk bezig met verschillende vormen van 

social media. Na de carnavalsvakantie zal er een Facebookpagina en een 

Instragamaccount worden gelanceerd. Hierop zijn verschillende berichten terug te 

vinden. We posten foto’s en nieuwtjes waar de leerlingen op dat moment mee bezig 

zijn. 

 

Bij de inschrijving van uw kind heeft u privacyvoorkeuren moeten  

aangeven. Op dat moment hadden wij nog geen social media.  

Het kan zijn dat uw mening in de tussentijd hierover veranderd is.  

Als u uw privacyvoorkeuren wilt wijzigen kunt u dit doen in de  

schoolapp onder het kopje “toestemming beeldmateriaal”.  

Weet u niet meer wat uw voorkeur was bij inschrijving, dan kunt u  

deze opnieuw invullen zoals hierboven aangegeven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team basisschool ‘t Palet 
 



 

 

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of 

(meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag 

in principe bij een negatieve testuitslag weer naar school; 

• het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; 

die kan besluiten om het kind toch te laten testen; 

• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot 

(categorie 1-contact) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft; 

• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 

of 3) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft; 

• het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD. 

  

NB. Bij jonge kinderen kan overwogen worden om PCR te verrichten op speeksel en 

feces in plaats van een keel- en neusswab. Neem hiervoor eerst contact op met het 

microbiologisch laboratorium of dat daar mogelijk is en op welke manier het speeksel 

en/of feces verzameld moet worden.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bericht van de Bibliotheek: 

 

Hallo allemaal, 

  

Nu kinderen thuis onderwijs volgen is het (voor-)lezen niet voor iedereen een even 

vanzelfsprekend onderdeel van de dag. Om te voorkomen dat het leesniveau (en 

het leesplezier!) zakt, heeft de bibliotheek iets leuks bedacht: ouders kunnen gratis 

een verrassingspakket boeken reserveren voor hun kind(eren) bij de Witte Dame. 

  

  

Op de website van de bibliotheek staat een aanvraagformulier. Hier geven de 

ouders aan of ze babyboekjes, prentenboekjes of leesboeken willen (en op welk 

leesniveau). Wij zoeken vervolgens vijf passende en leuke titels uit. Let wel op: dit 

mooie pakket is niet te reserveren met een bibliotheekpas van school. Wel kun je in 

de link gratis een bibliotheekpas aanvragen. 

  

  

Willen jullie deze mogelijkheid delen met de ouders van jullie kinderen? 

  

De link naar het aanvraagformulier: 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/aanvraagformulier-boekenpakket.html 

  

 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/aanvraagformulier-boekenpakket.html


 

 

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 
 

 

 


