
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Datum: 19-03-2021 

Basisschool ’t Palet: www.bspaleteindhoven.nl / palet@skpo.nl 

Korein: www.korein.nl/wenckenbachstraat / wenckenbachstraat@korein.nl 

 

 

 

 

AGENDA 
1 april Paasfeest op school 

2 april Goede vrijdag, leerlingen vrij 

5 april 2e paasdag, leerlingen vrij 

6 april Studiedag, leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

Gekke week 

Het was een gekke week op ´t Palet. Allereerst hadden we 2 interessante en 

inspirerende studiedagen over woordenschatonderwijs. Helaas konden deze niet live 

plaats vinden maar gelukkig zijn we inmiddels bedreven in online lesgeven en krijgen! 

Daarnaast merken we dat het aantal kinderen dat ziekgemeld wordt stijgt. Een 

aantal kinderen wordt getest omdat ze lichte verkoudheidsklachten hebben. Tot 

gisteren was het steeds goed nieuws en bleken alle geteste kinderen negatief. 

Gisteren kregen we ineens het bijna niet te vermijden nieuws te horen dat een 

leerling uit groep 8 positief getest is. Gelijk kom je dan weer in de actiemodus en ga 

je organiseren dat de andere kinderen van groep 8 naar huis en in quarantaine 

gaan, contact met de GGD om je goed te laten informeren over de steeds 

wisselende richtlijnen, betrokken leerkrachten naar huis sturen en zorgen dat ze op 

korte termijn getest kunnen worden, brieven maken voor de ouders uit groep 8 en 

vervolgens een brief om de rest van de ouders goed te informeren. Gelukkig kunnen 

we inmiddels melden dat de betrokken leerkrachten allemaal negatief getest zijn. 

We hopen van harte dat dit ook geldt voor de betrokken kinderen die zich laten 

testen. En we wensen de leerling die wel positief getest is natuurlijk veel beterschap 

en sterkte voor de familie! 

Daarnaast hebben we ook heel goed nieuws te melden: er is witte rook op ’t Palet 

……………………………………………………….. en dat betekent dat we een nieuwe 

directeur hebben gevonden!  
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Een benoemingscommissie bestaande uit 2 leerkrachten, een ouder uit de MR, een 

bestuurder van SKPO, Trees (leidinggevende Korein)  en ikzelf zijn unaniem van 

mening dat we een geschikte en zeer enthousiaste nieuwe directeur hebben 

gevonden, namelijk Ruben Adriaans. We feliciteren Ruben van harte met deze 

benoeming en wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe rol. In het volgende 

stukje stelt hij zichzelf graag aan u voor.  

 

Het afgelopen schooljaar heeft Rian Slenders als interim-directeur ons erg goed 

geholpen. Daar zijn we haar zeer dankbaar voor. Rian blijft de komende weken nog 

(tot 1 mei) om o.a. Ruben goed in te werken.  

 

Ik wens u allemaal een fijn weekend en (nog meer dan anders) blijf gezond! 

 

Raul 

 

 

 

 

Even voorstellen…  

Graag stel ik me in deze nieuwsflits aan u voor. Mijn naam is 

Ruben Adriaans, 30 jaar en woonachtig in Son en Breugel 

samen met mijn vriendin Marlieke. In september verwachten 

Marlieke en ik ons eerste kindje. Hier zijn we uiteraard 

ontzettend gelukkig mee! In mijn vrije tijd ben ik graag bezig 

met sporten (voetbal en hardlopen) en koken. 

 

Momenteel ben ik (nog) werkzaam op basisschool Karel de 

Grote (SKPO) in Eindhoven in de functie waarnemend directeur. Sinds 2019 ben ik 

adjunct-directeur van deze school. Daarvoor heb ik jaren met veel plezier gewerkt als 

leerkracht van groep 1/2  en groep 6. 

 

Ik ben blij u te mogen mededelen dat ik per 01 mei 2021 benoemd word in de functie 

als directeur van basisschool ’t Palet. Hierbij wellicht leuk te vermelden dat ik de 

afgelopen jaren trotse bewoner van de wijk Woensel West ben geweest. Ik kijk enorm 

uit naar de kennismaking en samenwerking met het team, ouders/verzorgers en 

uiteraard de kinderen. 

In april zal ik al enkele dinsdagen aanwezig zijn op ’t Palet ter overdracht van de 

taken van huidige (interim) directeur Rian Slenders. Met ziel en zaligheid zal ik leiding 

gaan geven op deze school om samen te werken aan een heel belangrijke 

opdracht: kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen. 

 

Tot gauw, 

 

Ruben Adriaans 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

W4Kangoeroe 

Op maandag 22 maart doen er 87 leerlingen van onze school mee aan de 

Wereldwijde Kangoeroewiskundewedstrijd. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 hebben zichzelf hiervoor kunnen opgeven als ze interesse 

hebben. Zij maken 24 wiskundeopgaven, die daarna worden opgestuurd naar de 

organisatie. Die kijkt de opdrachten na en koppelt de uitslagen terug aan ons. 

Er zijn leuke prijzen te winnen en elke leerling krijgt een kleine attentie voor het 

meedoen. 

Een voorbeeldopgave van groep 5/6: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder en/of verzorger, 

Op donderdag 1 april a.s. vieren wij ons Paasfeest op school. Er wordt die dag 

gewoon lesgegeven maar met een aangepast (paas)programma. Wij starten deze 

dag met een Paasontbijt in de eigen klas. In verband met de huidige maatregelen 

nemen kinderen zelf een paasontbijtje mee. De commissie zal nog zorgen voor wat 

lekkers bij het ontbijt.  

De peutergroepen en de groepen 1 t/m 4 zullen diezelfde dag ook samen 

chocolade eitjes gaan zoeken. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er ook chocolade eitjes. 

Deze worden door de groepsleerkracht uitgedeeld. Uw kind moet voor die dag 

zijn/haar eigen eten en drinken voor de pauzes meenemen. 

Die dag wordt ons bordes leuk versierd met stoepkrijt door de groepen 1 t/m 4. De 

groepen 5 t/m 8 hebben verschillende paasactiviteiten. 



 

 

Maandag 29 maart krijgen de kinderen een vel met een leeg ei mee naar huis. De 

leerlingen mogen het lege ei thuis versieren. Welke materialen zij gebruiken, dat 

mogen ze zelf weten. Ze leveren het ei uiterlijk woensdag 31 maart in bij de eigen 

groepsleerkracht. De versierde eieren worden opgehangen op het prikbord buiten 

de klas. Zo zijn de prikborden leuk versierd en kunnen wij de eieren beoordelen. De 

winnaar krijgt donderdag 1 april het prijsje uitgereikt. 

Noteert u bovenstaande data in uw agenda? 

 

Om een echte Paassfeer in de klas te creëren zijn wij op zoek naar 

lange, dunne takken om een Paastak te maken. Deze zullen wij 

creatief gaan versieren. De kinderen kunnen de takken inleveren bij 

de eigen groepsleerkracht.  

 

De Paascommissie. 

 

 
Ja, ja. Eindelijk is het zover. Basisschool ’t Palet is actief op social 

media. 

Zoals we eerder al aangaven is er een 

facebookpagina en een instagram pagina 

vanuit school gelanceerd. Hierop zullen we jullie 

meenemen over de dingen die gebeuren op 

school. Iedere week is er een kijkje in een andere klas. 

Daarnaast zullen we jullie ook via de pagina op de 

hoogte houden over schoolbrede activiteiten. 

 

Wil je alle nieuwe berichten via facebook direct op je eigen tijdlijn 

zien, like dan onze pagina 

https://www.facebook.com/profile.php?id=104438361493170&ref=content_filter  

 

Wil je alle nieuwe berichten via instagram op je eigen tijdlijn zien, volg ons dan op: 

https://www.instagram.com/palet_eindhoven/?fbclid=IwAR1p9LHb3fwFfP1yzkumlTaS

_WttePYakH9k4DZDxBaA44rt-UuT9JsiYO8  

 

Mist u uw kind op de foto’s ? Dan kan het zijn dat u heeft 

aangegeven in de privacy voorkeuren dat uw zoon / dochter niet 

op social media mag.  

Als u uw privacy voorkeuren wilt wijzigen kunt u dit doen in de app 

onder het kopje ‘’toestemming beeldmateriaal’’. Weet u niet 

meer wat uw voorkeur was bij de inschrijving, dan kunt u deze 

opnieuw invullen zoals hierboven aangegeven.  
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Op tijd naar bed       

 

Je kind doet veel ervaringen op en leert veel nieuwe dingen. 

Dit kan voor veel opwinding zorgen, op het moment dat je kind naar bed gaat, 

spelen al deze ervaringen door zijn hoofd en dat kan een reden zijn waarom het kind 

niet kan slapen. 

Wat je kind kan helpen is zijn dag volgens een vast patroon te laten verlopen 

(structuur) dit biedt het kind een gevoel van veiligheid het weet wat er gaat 

gebeuren. 

Het naar bed brengen kan zo een vast punt zijn. 

Op de peuterspeelzaal/school zie je ook vaak een vast patroon, het kind weet dan 

ook precies hoe de ochtend of middag verloopt en weet wat er van hem verlangd 

wordt, dit geeft hem een gevoel van veiligheid. 

 

Tips 

 

• Als het tijd is om naar bed te gaan zorg dan voor een langzame maar 

duidelijke overgang van spelen naar slapen.  

• Vertel je kind op tijd dat het tijd is om naar bed te gaan, dit om te 

voorkomen dat hij plotseling moet stoppen met datgene waar hij mee 

bezig was. Zeg bv. over 10 minuten is het tijd om naar bed te gaan. 

• Voor je, je kind naar bed brengt geen snoepjes meer geven of drinken 

zoals cola of chocolademelk. 

• Probeer de dag rustig af te sluiten, geen tv., computerspelletjes of 

stoeipartijtjes voor het naar bed gaan. 

• Lees een verhaaltje voor of praat nog even na over de dag. 

• Laat een paar minuten van tevoren weten dat het licht uitgaat. 

• Maak er geen gewoonte van om bij je kind te blijven zitten tot het 

slaapt.  

                    Je leert het kind op deze manier dat alleen zijn echt gevaarlijk is. 

• Ga je dagelijks ritueel met je kind naar bed brengen niet verkorten. Je 

kind heeft dit gauw door, op deze manier gaat het waarschijnlijk zelfs 

langer duren. 

• En dan is het tijd om te gaan slapen, welterusten en slaap lekker.  

              Dit herhaal je iedere avond op dezelfde manier dit is voor het kind 

herkenbaar          

              en veilig. 

 

Als je kind dan niet wil gaan slapen 

 

• Je kind uit zijn bed halen en mee naar beneden nemen is niet 

verstandig. Dan zeg je dat alleen zijn niet leuk is. Bovendien leert hij dat 

wat het einde van de dag had moeten zijn niet het einde is, het kind 

leert zo dat als hij maar gaat roepen of huilen, hij naar beneden mag. 

• Je kan boos naar binnen lopen en mopperen dat kan een opluchting 

zijn voor jezelf maar niet voor het kind. Door deze boosheid wordt het 

kind nog ongelukkiger en gespannen zodat het nog moeilijker kan 

gaan slapen. 

• De middenweg, laat een kind niet huilen of roepen. Ga naar hem toe 

leg hem terug in bed, laat merken dat je er bent maar dat de dag 

voorbij is en dat het tijd is om te gaan slapen. Zeg bijvoorbeeld alleen 

welterusten en lekker slapen en ga dan weer weg. Dit zal je misschien 

vaak moeten herhalen en soms wel dagen achter elkaar, maar als je 



 

 

dit volhoudt zal het werken, maar haal je het kind 1 keer toch even uit 

bed of krijgt het toch even iets extra’s dan kun je weer van voor af aan 

beginnen. 

• Als jij en je partner jullie kind om beurten naar bed brengen, zorg er 

dan voor dat jullie het zelfde patroon volgen. Wees consequent. 

Hoe laat moet een kind naar bed. 

Voor veel mensen is het om 7 uur kinderbedtijd. 

Dit kan voor sommige kinderen anders zijn bijvoorbeeld als je kind tussen de middag 

nog slaapt kan het zijn dat hij nog geen slaap heeft om 7 uur. 

Misschien is het dan raadzaam om het kind tussen de middag niet meer te laten 

slapen of niet te lang te laten slapen zodat het op tijd naar bed kan. 

Dit is niet alleen belangrijk voor het kind maar ook voor de ouder die kan dan ook 

rustig genieten van de avond. 

 

Een gezellig plekje 

Wat ook helpt om het naar bed gaan goed te laten verlopen is ervoor te zorgen dat 

het kind de plaats gezellig vind, een eigen plekje waar hij graag speelt, uitrust en 

gaat slapen. 

Wat in ieder geval belangrijk is, is dat het nooit een plek is waar het kind voor straf 

naar toe moet. 

Als je zijn slaapkamer daarvoor gebruikt is het naar bed gaan niet leuk want het lijkt 

dan net alsof je straf krijgt. 

 

 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  

 

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoed)vragen bij mij terecht.  

 

Je kunt me ook bellen of mailen.  

 

Met vriendelijke groet, 

                                                              

Batoul Heijdenrijk – Zouhair                                   

Pedagogisch Ondersteuner 

Team VVE 

Mobielnummer: 06 30 88 56 40   

Mailadres: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl |   

 

 

Wij vragen je om mee te werken aan dit onderzoek rondom taal-

/opvoedvraagstukken.  Wij stellen het op prijs als je onderstaande vragen voor ons 

wilt beantwoorden. 

 

 

mailto:e.geusen@lumenswerkt.nl


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou? 

Volg de online informatieavond op 29 maart 
 

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat 

dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is 

opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie 

Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet 

zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in 

Eindhoven. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou? 

 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien  

Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de 

maandelijkse (online) informatieavonden. Heel eenvoudig via je eigen computer, laptop, 

tablet of telefoon. De eerstvolgende is op maandag 29 maart van 20.00 tot 21.15 uur. 

Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier 

belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.  

 

Aanmelden  

Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via  

www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je 

via dit e-mailadres een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.   

 

Meer informatie 

Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over 

pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, 

pleegouders en ouders. 
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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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