
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Datum: 28-05-2021 

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

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

 

 

AGENDA 
9, 10, 11 juni 2021 Kamp groep 8 

  

  

  

  

 

 

 

De laatste loodjes 

De laatste fase van het schooljaar is aangebroken. Nu de meeste feestdagen achter 

de rug zijn hebben we nog 8 volle weken te gaan. Weken waarin hopelijk steeds 

meer zaken wel weer door kunnen gaan, zoals het kamp van groep 8 en het 

schoolreisje. Over het kamp van groep 8 heeft afgelopen week een ouderavond 

plaats gevonden. Over het schoolreisje (voor de groepen 1/2 op 8 juli en voor de 

groepen 3 t/m 8 op 20 juli) krijgt u binnenkort meer informatie. 

Na de meivakantie is onze nieuwe directeur Ruben Adriaans begonnen op onze 

school; waarschijnlijk heeft u hem al wel op het bordes zien staan. Ruben gaat de 

komende weken gebruiken om zich goed in te lezen, zich bij te laten praten en 

natuurlijk de kinderen en de collega’s beter te leren kennen.  

In deze (korte) nieuwsflits belangrijke informatie van de bibliotheek, een nieuwe 

wereldburger en informatie over de schoolfotograaf. 

Veel leesplezier! 

 

Raul Bongers 

 

 

 

Bente 

Op 30 april hebben juf Nikki en haar man een dochter gekregen: Bente. Moeder  

en dochter maken het goed. Nikki heeft zwangerschapsverlof tot het einde van  

het schooljaar en zal volgend schooljaar dus weer terugkeren.  
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Schoolfotograaf 

Afgelopen dinsdag is de schoolfotograaf weer langs geweest. De meeste 

groepsfoto’s hebben we (tussen de buien door) toch buiten kunnen maken. 

Binnenkort krijgt u meer informatie over hoe u de foto’s kunt bestellen. 

 
 

Schoolbibliotheek 

Jippie: de schoolbibliotheek krijgt nieuwe boeken! Maar eerst gaan we ‘balansen’. 

Daarvoor dienen alle bibliotheekboeken vóór 31 mei ingeleverd te zijn. Mocht u dit 

nog niet hebben gedaan, wilt u dit dan zo snel mogelijk nog doen? 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 
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