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AGENDA
3 t/m 14 mei

Meivakantie

24 mei

2e pinksterdag, leerlingen vrij

25 en 26 mei

schoolfotograaf

Vóór 31 mei

Alle bibliotheekboeken zijn ingeleverd

Vakantie!
Na een drukke periode hebben we de komende 2 weken
vakantie. Hopelijk werkt het weer en corona een beetje
mee zodat we er allemaal van kunnen gaan genieten en
ons op te laden voor de laatste 10 weken van het schooljaar.
Vorige week vrijdag hadden we onder een stralend zonnetje
nog de koningsspelen. Wat een genot was dat om al die
stralende kindergezichten te zien. Vaker hoorde ik kinderen
zeggen dat dit een superleuke dag was. Na al die activiteiten
die niet of beperkt door konden gaan was het eindelijk weer
eens een echte feest(sport)ochtend.
Deze ochtend hebben we Rian nog met alle kinderen
uitgezwaaid.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en ik zie iedereen
graag weer (gezond) terug op maandag 17 mei, dan met ook
de nieuwe directeur Ruben erbij!
Raul Bongers
Informatie over personeel
Vorige week kregen we het verdrietige nieuws te horen dat er bij juf Marijke uit groep
3B baarmoederhalskanker is geconstateerd. Een enorme schok voor Marijke en haar
familie maar ook voor onze school.
In deze tijd is het erg lastig om vervangers te vinden; de pool van onze stichting is bijv.
helemaal leeg. Met veel flexibiliteit en professionaliteit van de collega’s hebben we
dit gat toch op weten te vangen. Na de meivakantie gaat juf Marianne op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in gr. 3B werken (ze werkte hier al op
maandag en dinsdag); op woensdag gaat juf Wendy gr. 3B draaien. In groep 5
(waar juf Marianne ook werkzaam was) gaat juf Maayke nu volledig de groep
draaien (en komt ze ook op vrijdag werken).
Na de meivakantie start ook onze nieuwe directeur Ruben Adriaans bij ons op school.
We heten hem hartelijk welkom en kijken uit naar een fijne samenwerking!
Hiermee komt dan ook een einde aan de interim periode van Rian Slenders. Zij heeft
(vooral op de achtergrond) veel goed werk gedaan voor onze school. We willen

haar dan ook namens alle collega’s, de kinderen en u als ouders van harte
bedanken voor haar werkzaamheden op ’t Palet en wensen haar veel succes met
haar nieuwe uitdaging!
Update medezeggenschapsraad (MR):
Inmiddels is de MR weer compleet en willen we ons graag even opnieuw voorstellen.
De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De directie sluit ook gedeeltelijk aan bij
de MR-vergaderingen. De 4 ouders zijn Ilhame, Diana, Marieke en Elke. De 4
leerkrachten zijn: Paul, Marianne, Marjolijn en Mirre. De MR komt ongeveer 6 tot 8
keer per schooljaar bijeen. Mocht u vragen hebben of een terugkoppeling willen
geven, kunt u altijd bij een van ons terecht. U kunt ons bereiken via mr-palet@skpo.nl
of ons natuurlijk aanspreken op het schoolplein. U kunt notulen van de MRvergaderingen terugvinden op de schoolapp.

Ouders:
Mijn naam is Diana van Nunen.
Ik ben de moeder van Collin uit groep 6A.
Ik ben werkzaam als docente Engels op een middelbare
school in Veghel. In mijn vrije tijd klus ik samen met mijn man
aan ons huis, speel ik graag bordspellen met vrienden, kijk
een serie met mijn dochter of speel ik een potje Fortnite met
mijn zoon.
Mijn naam is Ilhame Chakhssi en ik heb twee prachtige zoons,
Anouar (groep 8) en Ilias (groep 6b). Ik werk bij de
Hogeschool Utrecht als hogeschooldocente. In mijn vrije tijd
ga ik graag hardlopen, wandelen in de natuur, een boek
lezen en geniet ik enorm van mijn kinderen.

Mijn naam is Marieke Lavèn, 41 jaar en moeder van Fleur (6A)
en Raff (3B). Ik werk fulltime als zorginkoper acute zorg bij een
zorgverzekeraar. In mijn vrije tijd doe ik aan crossfit, wandel ik
vaak een stukje door Eindhoven en zodra het weer kan
bezoek ik festivals en concerten.

Mijn naam is Elke van Cassel en ik ben de moeder van Lieve
(groep 6b). Ik werk bij de universiteit van Tilburg als
programma manager en bestuurssecretaris. Ik houd van
lezen, skeeler graag samen met Lieve en loop ook vaak een
rondje door de wijk om afval te prikken.
Ik ben de voorzitter van de MR.

Leerkrachten:
Mijn naam is Mirre, 27 jaar jong en leerkracht van groep 7B. Na
mijn ervaring in het pedagogisch werkveld, sta ik nu met veel
plezier voor de klas. Erkenning, positiviteit en vertrouwen staan
in mijn klas centraal: "Je mag zijn en worden".
Mocht je vragen hebben of verder kennis willen maken, neem
dan gerust contact op!
e-mail: m.degroot@skpo.nl
Werkdagen: ma-di-wo-do-vr
Mijn naam is Paul Rentmeester. Ik ben de leerkracht van
groep 6a en ben daarnaast ook ICT coördinator op onze
school.
Sinds augustus 2011 ben ik werkzaam op 't Palet. In maart 2006
ben ik begonnen in het onderwijs, daarvoor werkte ik in de
agrarische sector. Mijn praktijkervaringen breng ik graag over
op de kinderen en neem ze dan ook graag mee op excursie!
In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, ga sporten en werk
graag in de tuin.
e-mail: p.rentmeester@skpo.nl
Werkdagen: ma-di-wo-do-vr
Ik ben Marianne van Dijk en werk sinds 2019 op basisschool 't
Palet.
Met veel plezier geef ik les aan groep 5 en groep 3B. Het is
mooi om te zien wat voor groei de kinderen in deze leeftijden
maken.
Ik woon samen met mijn man Dirk en ons zoontje Lenn in
Veldhoven. In mijn vrije tijd tennis ik veel en speel ik graag
spelletjes met vrienden.
e-mail: m.vandijk@skpo.nl
werkdagen: ma-di-do-vr
Ik ben Marjolijn Koene. Ik werk maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag in groep 1-2A. Ik vind het super leuk om
de jongste leerlingen wegwijs te maken op school en er voor
te zorgen dat ze een leuke een leerzame kleutertijd hebben!
In mijn vrije tijd geniet ik van mijn kinderen Simon en Nora! Heel
bijzonder is dat ze ook op 't Palet zitten. We wonen in de buurt
van de school. Je komt me dus niet alleen op school tegen
maar ook in de buurt!
e-mail: m.kruijer@skpo.nl
Werkdagen: ma-di-wo-vr

Schoolbibliotheek
Jippie: de schoolbibliotheek krijgt nieuwe boeken! Maar eerst gaan we
‘balansen’.
Daarvoor dienen alle bibliotheekboeken vóór 31 mei ingeleverd te zijn. Er
mag pas weer geleend worden als u hierover bericht hebt gekregen. Alvast
bedankt!

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

