
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Datum: 01-04-2021 

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

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

 

AGENDA 
2 april Goede vrijdag, leerlingen vrij 

5 april 2e paasdag, leerlingen vrij 

6 april Studiedag, leerlingen vrij 

 

Lang weekend 

Gelukkig bleef het afgelopen week rustig op school en zijn er geen nieuwe groepen 

in quarantaine gegaan. Genoeg over corona! 

Vandaag hebben we samen met de kinderen stilgestaan bij het paasfeest. Er was 

zelfs een heuse paashaas op school. Voor leuke foto’s, zie onze Facebook- en 

Instagram pagina. 

Nu is het tijd om even af te schakelen en te gaan genieten van een lang weekend. 

Voor de kinderen zelfs een heel lang weekend aangezien we dinsdag 6 april een 

studiedag hebben (en de kinderen vrij zijn). Wij gaan aan de slag met de uitslag van 

de Cito toetsen en ons aanbod voor de komende maanden finetunen. Daarnaast 

gaan we met elkaar in gesprek over onze ambities voor de komende jaren.  

We wensen iedereen een fijn lang (en gezond) weekend. We zien u graag weer 

terug op woensdag 7 april. 

 

Vakanties en studiedagen schooljaar 2021/2022 

Van sommige ouders krijgen we al vragen over de vakanties en studiedagen (vrije 

dagen voor de kinderen) voor volgend schooljaar. Hopelijk kunnen we dan weer op 

reis naar het buitenland. Hieronder deze data voor schooljaar 2021/2022: 

 

Vakanties: 

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Carnavalsvakantie: 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 

2e Paasdag: 18 april 2022 

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart: 26 mei t/m 27 mei 2022 

2e Pinksterdag: 6 juni 

Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022 

 

Studiedagen: 

Dinsdag 5 oktober 2021 

Maandag 6 december 2021 

Vrijdag 24 december 2021 

Woensdag 16 februari 2022 

Donderdag 31 maart 2022 

Woensdag 25 mei 2022 

Vrijdag 22 juli 2022 

https://azureskpo.sharepoint.com/sites/Palet/administratie/Gedeelde%20documenten/Nieuwsflits/Nieuwsflits%202020-2021/www.bspaleteindhoven.nl
mailto:palet@skpo.nl
http://www.bspaleteindhoven.nl/
http://www.bspaleteindhoven.nl/
https://azureskpo.sharepoint.com/sites/Palet/administratie/Gedeelde%20documenten/Nieuwsflits/Nieuwsflits%202020-2021/www.korein.nl/wenckenbachstraat
mailto:wenckenbachstraat@korein.nl


 

 

Corona survival kid 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

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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