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AGENDA
15 en 16 maart

Leerlingen vrij / studiedagen

Voorwoord
Inmiddels zijn we weer 3 weken gelukkig open als school en mogen we elke
dag blije kinderen ontvangen. De inloop ’s ochtends voor schooltijd tussen
8.15 en 8.30 uur bevalt ons goed. We zien dat de kinderen verspreid binnen
druppelen. In de pauzes spelen de groepen apart van elkaar buiten
(behalve de kleuters). Dit conform de richtlijnen van de overheid. Dat voelt
soms wel dubbel aangezien kinderen na school en bij het sporten wel groep
doorbrekend met elkaar spelen. Maar inmiddels hebben we wel onze draai
gevonden in de verschillende pauzes.
We merken ook dat kinderen meer getest worden bij verkoudheidsklachten.
Gelukkig tot nog toe allemaal negatief! Fijn als u ons van zo’n test op de
hoogte houdt zodat wij dit goed kunnen monitoren. In deze nieuwsflits
nogmaals de beslisboom (ook in het Engels) zodat u nog beter kunt bepalen
wat de richtlijnen zijn.
Afgelopen week zijn we begonnen met het afnemen van de leestoetsen.
Komende week gaan we verder met het afnemen van een aantal andere
cito toetsen. Vooral niet om kinderen “af te rekenen” maar om een
tussenbalans op te maken en daarna ons onderwijs nog beter af te kunnen
stemmen op wat ieder kind nodig heeft. Om dit alles goed in kaart te
brengen hebben we dinsdag 6 april een extra studiedag ingepland;
verderop in deze nieuwsflits meer info hierover.
De meeste ouders hebben afgelopen week een online oudergesprek
gevoerd met de leerkracht. Uiteraard zouden we u liever live ontmoeten
maar we merkten dat het online bespreken ons steeds beter af gaat.

Als laatste nog een verzoek aan de ouders die ook kinderen bij Korein
hebben: nogmaals het dringende verzoek om voor Korein alleen de ingang
aan de Boschdijk te gebruiken. We begrijpen dat het makkelijker is om de
ingang van school te gebruiken maar we hebben deze maatregel voor de
gezondheid van ons allen ingevoerd!
Fijn weekend allemaal.
Rian en Raul

6 april studiedag!
Dinsdag 6 april hebben we een studiedag en zijn de kinderen vrij! Het betreft
de dinsdag na Pasen, waardoor de kinderen een extra lang weekend
hebben (goede vrijdag zijn de kinderen ook al vrij). Eigenlijk hadden we
maandag 22 februari een studiedag maar deze hebben we toen uitgesteld.
Op de studiedag van 6 april gaan we ons o.a. bezig houden met het
analyseren van de toetsen en vervolgens het aanpassen van ons onderwijs
voor de laatste maanden van dit schooljaar.
Daarnaast stonden er al studiedagen gepland op maandag 15 en dinsdag
16 maart; deze studiedagen blijven ook staan! We gaan ons deze dagen
bezig houden met een verdieping van ons woordenschat onderwijs.

De ouderraad
De ouderraad van 't Palet bestaat uit alle ouders die klassenouder zijn van de
groep van hun kind en wij vergaderen 1x in de zes weken over allerhande
onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op
school. Daarnaast zitten ook altijd een aantal ouders in de werkgroepen ,
samen met leerkrachten en pedagogisch medewerkers, om activiteiten zoals
sportdag, Sinterklaas, schoolreisje of schoolfotograaf te organiseren.
Afgelopen vergadering hebben we bijvoorbeeld gesproken over de
vacature van directeur die nu open staat, het online onderwijs van de
afgelopen weken, de ouderbijdrage en de begroting. Het zou natuurlijk
hartstikke fijn zijn als alle ouders de ouderbijdrage betalen, zodat wij weer
leuke activiteiten kunnen organiseren voor onze kinderen.
Via de nieuwsflits gaan we jullie af en toe meenemen en op de hoogte
houden van de zaken die we doen en bespreken. De meeste groepen
hebben een ouderapp-groep via Whatsapp waar ook al een hoop dingen
vanuit de ouderraad gedeeld worden. Mochten er onderwerpen zijn die u
graag op de agenda van de ouderraad zou willen zien, dan kunt u dat
doorgeven aan de klassenouder van de groep van uw kind. Wij zullen uw
punt dan meenemen in de volgende vergadering.
Laura Witvoet (voorzitter OR)

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

