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AGENDA
15 t/m 19 februari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari 2021

Studiedag gaat niet door!

School weer open!
Wat waren we blij om afgelopen maandag alle kinderen weer live te zien. Even
vreesden we nog dat koning winter roet (of was het sneeuw ) in het eten zou
gooien, maar gelukkig werd er geen code rood afgegeven en waren de collega’s
ook allemaal op tijd en veilig op school. We zagen vooral veel blije kindergezichten
om hun vriendjes en vriendinnetjes en hun juf of meester weer te zien. Soms was het
ook wel een beetje anders omdat we de klassen zoveel mogelijk apart houden (met
het in en uitgaan van de school en tijdens de pauzes) en de leerkrachten met
mondkapjes door de school lopen. Maar bovenal heerste toch het tevreden gevoel
om weer op school te zijn en samen in gesprek te gaan over deze bijzondere tijd die
ons ook veel positieve nieuwe ervaringen heeft gebracht. Het is fijn om te lezen dat dit
soort ervaringen steeds meer aandacht krijgen i.p.v. de verhalen over
leerachterstanden bij kinderen.
Gisteren hebben we met het team deze eerste week na de lockdown geëvalueerd.
We hebben geconstateerd dat we vooral tevreden zijn over de opstart. We gaan
alleen de begintijd (het naar school komen) anders organiseren: lees hierover
verderop in deze nieuwsbrief.
Niet alleen complimenten voor de kinderen en de leerkrachten, ook voor jullie als
ouders complimenten! Nadat het maandag nog wat wennen was zagen we de
dagen erna dat het steeds beter ging met het halen en brengen van de kinderen. We
snappen dat het voor u soms ook ingewikkeld is met al die regels en verschillende
begin- en eindtijden maar iedereen heeft keurig meegewerkt aan de maatregelen.
Vandaag hebben de eerste week op school afgesloten met carnavalsactiviteiten in
de klas. En alle kinderen uit groep 3 hebben hun Letterdiploma gekregen omdat ze
alle letters kennen. Wat een feest!
Rest ons nog u allemaal een fijne voorjaarsvakantie (normaal zouden we
carnavalsvakantie zeggen) te wensen en graag zien we u en uw kinderen allemaal
weer gezond terug op maandag 22 februari!
Rian en Raul

Inloop weer terug!
Uit onze evaluatie over de afgelopen week kwam naar voren dat de gespreide
begintijden toch niet zo fijn werken als we gedacht hadden. Kinderen staan beneden
aan het bordes te wachten tot ze aan de beurt zijn om naar binnen te gaan. We
denken dat we door de inloop weer in te voeren het binnenstromen van leerlingen
beter kunnen verspreiden dan we afgelopen week deden.
Daarom vanaf 22 februari:
• Begintijd: alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn welkom tussen 8.15 en 8.30 uur
tijdens de inloop. Iedereen bepaalt dus zelf op welk tijdstip hij/zij binnenkomt, als
het maar niet voor 8.15 uur is en om uiterlijk 8.30 uur verwachten we elk kind in de
klas.
De kinderen van groep 1/2 worden om 8.25 uur door de eigen leerkracht op het
bordes opgevangen (op de inmiddels bekende plek). De leerkrachten wachten
dan zo’n 2 a 3 minuten en lopen dan met de groep naar binnen.
Dan nog een verzoek van de leerkrachten van gr. 1/2: wilt u zorgen dat u op tijd bent
om uw kind op te halen om 14.45 uur of 12.00 uur (woensdag en vrijdag)?
Dank u wel!
Bij deze nieuwsbrief voegen we nogmaals de informatiebrief met hierin alle
maatregelen die we genomen hebben; dit keer met de update van vandaag erbij
(over de begintijd) in het groen.
Procedure werving nieuwe directeur
Afgelopen week is de BAC (benoemingsadviescommissie) bijeen geweest om het
profiel voor onze nieuwe directeur weer up to date te maken en de
wervingsadvertentie op te stellen. Begin maart vindt dan een briefselectie plaats en
vervolgens zullen de gesprekken met de kandidaten plaatsvinden.
We houden u op de hoogte!

Mooie bijdrage voor de ouderraad!
Het bedrijf McCoy & Partners heeft ons een wel heel bijzonder kerstcadeau gegeven.
Zij hebben nl. 400 euro geschonken aan de ouderraad van ’t Palet. Met dit geld
kunnen we nog leukere activiteiten organiseren voor de kinderen van onze school.
McCoy & Partners: hartelijk dank namens alle kinderen en ouders van ’t Palet!

Verwarring over kalender
We begrepen dat er wat verwarring was over de studiedag en dat niet alle data op
de website en in de app up-to-date waren. Inmiddels is dit weer wel het geval (met
dank aan een oplettende ouder). Even voor de duidelijkheid:
- Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari: voorjaarsvakantie
- Maandag 22 februari is een gewone schooldag (de studiedag die eigenlijk
gepland stond gaat niet door!)

Letterfeest!
In de groepen 3 was het vandaag extra feest. De kinderen hebben inmiddels alle
letters geleerd. Dit was wel een klein feestje waard waarbij de kinderen een
diploma uitgereikt hebben gekregen!

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

