
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Datum: 09-07-2021 

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

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

 

AGENDA 
Schoolreisje groepen 3 t/m 8 20 juli 

Afscheidsavond groep 8 21 juli 

Volgende en tevens laatste Nieuwsflits 

van dit schooljaar 

22 juli 

Laatste schooldag 22 juli 

Eerste schooldag na zomervakantie 6 september 

 

 

De laatste loodjes…… 

Het is inmiddels medio juli en de zomervakantie is in zicht. Het was in alle opzichten 

een vreemd jaar. Een jaar waarin we (nog) geen directeur hadden maar gelukkig na 

de meivakantie wel! Een jaar waarin we wederom in lockdown moesten en ouders 

(helaas) niet welkom waren in de school. Een jaar waarin we op digitaal gebied 

flinke sprongen hebben gemaakt. Een jaar waarin we heel blij en trots waren op onze 

resultaten in groep 8 en de kinderen kansrijk gaan uitstromen naar het voortgezet 

onderwijs. En zo kunnen we nog wel even doorgaan!  

Wat betreft corona blijft het spannend. De huidige versoepelingen geven toch weer 

een opleving van het aantal besmettingen. Benieuwd hoe de stand van zaken na de 

zomervakantie zal zijn. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.  

Op het moment van schrijven zijn de kleuters op schoolreisje. Veel enthousiaste en 

uitgelaten kinderen vanochtend op het bordes. De andere kinderen gaan nog op 

dinsdag 20 juli. Er volgt nog een afscheidsavond van groep 8. Gelukkig dat deze 

zaken wel weer mogen. 

Vandaag hebben de kinderen ook een brief meegekregen over de groepsindeling 

voor volgend schooljaar. Altijd een spannend moment. Bij welke juf of meester kom ik 

volgend schooljaar?! 

Op naar de laatste 2 schoolweken en de laatste nieuwsflits van dit schooljaar (22 juli). 

Maar nu eerst weekend; geniet ervan! 

 

Ruben & Raul 
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Basisschool ’t Palet is Aspirant Brainportschool! 

 

Op vrijdag 25 juni 2021 hebben Paul (leerkracht & ICT coördinator) 

en Ruben met goed gevolg een interview afgelegd in het kader 

van Brainport. Naar aanleiding van dit interview mogen wij ons 

officieel Aspirant Brainportschool noemen!  

Dit betekent dat we een van de deelnemende scholen (9) uit de 

regio waarmee we gezamenlijk kunnen nadenken en uitwisselen in 

het kader van onderwijsinnovaties. Dit gebeurt aan de hand van 

vijf pijlers: 

- Leren in een contextrijke omgeving 

- 3-O leren; Onderzoeken, Ondernemen en Ontwerpen 

- Internationalisering 

- Professionalisering 

- Samenwerking 

 

Gedurende schooljaar 2021-2022 gaan we als school onderzoeken op welke manier 

de pijlers van Brainport ons kunnen helpen bij schoolontwikkeling. De pijlers van 

Brainport dragen tevens bij aan het stimuleren van creatief denken en 

ondernemerschap van onze leerlingen.  

Middels deelname als Aspirant Brainportschool laten we zien dat wij het belangrijk 

vinden wat er in de maatschappij en in onze regio gebeurt en laten we zien open te 

staan voor samenwerking met, en leren van, brede expertise in onze Brainportregio. 

Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op toekomstige 

(maatschappelijke) deelname in onze regio, Nederland en de wereld.    
 

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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