
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Datum: 25-06-2021 

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

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

 

 

AGENDA 
Vergadering medezeggenschapsraad 

(MR)  

5 juli 2021  

Rapporten mee 7 juli 2021 

Schoolreisje groep 1 en 2 8 juli 2021 

Volgende Nieuwsflits 9 juli 2021 

 

 

 

Rectificatie VO scholen 

In de vorige nieuwsflits informeerden we u over naar welke richting de leerlingen uit 

groep 8 uitstromen. Deze informatie was niet meer actueel. De 28 kinderen uit groep 

8 stromen uit naar: 1x praktijkonderwijs, 1x VMBO basis, 6x VMBO kader, 5x VMBO 

kader/theoretisch, 1x VMBO theoretisch, 2x VMBO theoretisch/HAVO, 2x HAVO, 4x 

HAVO/VWO en 6x VWO. 

 

 

Nieuwsflits volgend schooljaar 

Dit schooljaar komt de nieuwsflits 1 keer in de 2 weken uit. Volgend schooljaar laten 

we de nieuwsflits 1 keer in de 4 weken uitgaan. We denken dat we dan meer nieuws 

kunnen bundelen waardoor we ook een goedgevulde nieuwsflits kunnen 

presenteren elke maand. 

 
 

Versoepelingen 

Vanaf a.s. zaterdag mogen we ook in het basisonderwijs weer wat versoepelingen 

doorvoeren. Hieronder de belangrijkste zaken voor onze school op een rijtje: 

➢ De cohorten (bubbels) worden losgelaten; kinderen mogen weer met andere 

kinderen uit andere klassen samenwerken en samen buiten spelen! 

➢ Mondkapjes in de school (voor volwassenen) zijn niet meer verplicht 

(anderhalve meter blijft wel de norm). 

➢ De begin- en eindtijden blijven tot de zomervakantie hetzelfde als nu: inloop 

tussen 8.15 – 8.30 uur, eindtijden gefaseerd (gr. 1-2: 14.45 of 12.00 uur; gr. 3-4: 

14.50 of 12.05 uur; gr. 5-6: 15.00 uur of 12.15 uur; gr. 7-8: 14.55 of 12.10 uur). 

Ouders dus nog steeds graag wachten onder aan het bordes en niet in de 

school komen. 

➢ Uitzondering hierop: ouders zijn weer wel welkom in de school voor een 

gesprek (dan wel graag op afspraak en met de anderhalve meter als norm). 

 

Na de zomervakantie hopen we op meer versoepelingen. Verdere info hierover volgt 

op het einde van de zomervakantie. 

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


 

 

 

 

Vertrek Lenneke 

Na 15 hele mooie jaren op 't Palet werkzaam te zijn geweest (eerst als leerkracht, 

daarna als intern begeleider), ga ik per 1 augustus de school verlaten. 

Ik word Teamleider Zorg 7 – 12 jaar op Kindcentrum Theresia, een SKPO-school in een 

ander gedeelte van Eindhoven.  

Ik wil u als ouder bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Ik heb 

genoten van alle kinderen hier op school. Deze school houdt een speciaal plekje in 

mijn hart. 

Lenneke Wolff 

 

Overdracht van de groepen naar de nieuwe leerkracht 

Zodra bekend is welke leerkracht een groep volgend jaar krijgt, maken de 

leerkrachten onderling een afspraak om de groep over te dragen.  

De huidige leerkracht en de toekomstige leerkracht bespreken samen de kenmerken 

van de groep als geheel, zowel op het gebied van de cognitieve ontwikkeling als de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor wordt een vast format gehanteerd. Indien 

nodig worden belangrijke zaken over individuele leerlingen overgedragen, zoals de 

vorderingen bij het bereiken van de leerdoelen, het bieden van extra hulp of extra 

uitdaging, medische zaken en begeleiding bij het leren en/of bij het gedrag. 

Indien gewenst, kan de toekomstige leerkracht of u als ouder in het nieuwe 

schooljaar het initiatief nemen tot een afspraak om samen belangrijke zaken door te 

spreken over uw kind. 

 

Muziek workshop 

In het begin van het schooljaar hebben een aantal kinderen deelgenomen aan de 

naschoolse muziek workshop. Het was de bedoeling dat de kinderen zich daarna in 

een aantal workshops in een bepaald instrument konden verdiepen. Helaas hebben 

we deze verdiepende workshops moeten schrappen vanwege de corona 

maatregelen (en dan vooral de verplichte bubbels waar de kinderen in zaten). 

Volgend schooljaar gaan we weer nieuwe naschoolse workshops aanbieden, maar 

dan op een ander creatief vlak dan muziek. Meer informatie hierover begin volgend 

schooljaar. 

 

MR-vergadering 05/07/21  

Op 5 juli aanstaande staat er een MR-vergadering op de planning. Ditmaal de 

laatste van het schooljaar. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door vier 

ouders en vier leerkrachten van de school. Zij dienen als kritische sparring-partner 

wanneer het gaat om schoolontwikkeling of beslissingen op schoolniveau. Ook 

hebben de MR-leden instemmingsrecht op bepaalde school gerelateerde zaken, 

bijvoorbeeld de schoolgids. De MR komt ongeveer om de zes weken bij elkaar. De 

directie van de school sluit aan tijdens (een deel van) de vergaderingen en kent een 

adviserende rol.  

Voor de agenda van de aankomende vergadering verwijzen we u graag naar de 

schoolapp. Daar treft u meer informatie met betrekking tot de MR. Tevens verwijzen 

wij graag naar een mailadres voor eventuele vragen/input voor de MR:  

MR-Palet@skpo.nl.  
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Bericht namens Lumens: 

 

 

Uitnodiging Onlinebijeenkomst voor ouders.  

woensdag 14 juli 10.30-11.30 uur.  

Thema van de bijeenkomst: Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de 

leeftijd van 0-6 jaar. 

Aanmelden kan via de link onderaan de uitnodiging. 

Vind jij het soms ook lastig als je peuter/kleuter een driftbui krijgt? Of dat hij/ zij steeds 

het speelgoed afpakt? Waarom doen zij dat? Dit gaan we bespreken in de 

onlinebijeenkomst. Hoe kan je als ouder je kind helpen, om de sociaal emotionele 

ontwikkeling stimuleren. 

 

Klik op de onderstaande link om je aan te melden. 

aanmeldformulier themabijeenkomst sociaal emotionele ontwikkeling 

 

Heeft u vragen over de themabijeenkomst neem dan contact op met:  

Hacer Ural: 0630885642 h.ural@lumenswerkt.nl 

Karin Lasaroms: 0651056222  k.lasaroms@lumenswerkt.nl 

Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend 

contact met ons op! Pedagogische Ondersteuner in jóuw buurt.  

 

Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 jaar)  

 
 
 

 

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. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e30JZcRh30CBzfrfZ13tPf4nv5amVfVDh4JXmbrIzQJUMDQyRDBLVUQxUDlQRkRHNzhIN0NOWTVYVS4u
mailto:h.ural@lumenswerkt.nl
https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Lumens-PO-Smoelenpagina-A4-2019.pdf
https://www.lumenswerkt.nl/training/pedagogische-ondersteuning-help-je-kind-goed-op-weg/


 

 

 

 

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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