
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Datum: 22-07-2021 

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

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

AGENDA 
Calamiteitendag, leerlingen vrij 23-07-2021 

Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021 

Start schooljaar 06-09-2021 

Eerstvolgende Nieuwsflits 10-09-2021 

 

Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!  

De laatste nieuwsflits van schooljaar 2020-2021. Wát een memorabel schooljaar is het 

geworden! Uiteraard zorgde Covid19, met alle geldende maatregelen/protocollen 

van dien, ook op onze school voor aardig wat impact dit schooljaar. Met veel 

enthousiasme beluister ik de vele complimenten die het team van ’t Palet ontvangt 

wanneer het gaat over het onderwijs op afstand en de nieuwe inzichten/creativiteit 

die het onderwijs op afstand alle teamleden en leerlingen heeft opgeleverd. Daar 

bouwen wij als school zeker op voort.   

Een bijzonder schooljaar om bijzonder trots op te zijn. Een schooljaar waarin we, 

ondanks alle uitdagingen, stralende kindergezichtjes en mooie resultaten hebben 

gezien. Dat maakt me als kersvers schoolleider op ’t Palet blij en trots.  

 

Sinds de meivakantie heb ik kennis mogen maken met alle teamleden en kinderen 

op school. Gelukkig leer ik ook steeds meer ouders/verzorgers kennen. De afgelopen 

weken heb ik dagdelen meegedraaid in de groepen, de plekken waar het allemaal 

écht gebeurt. Ik leerde over de aanpak, de methodes en zag de grote 

betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen. Ik maakte praatjes met de 

kinderen en leerde vooral ook dat ruim 315 kindernamen onthouden niet meevalt! Ik 

ben alle collega’s, ouders en kinderen dankbaar voor het warme welkom op ’t Palet.  

 

Na een gaaf schoolreisje, knallend doch emotioneel afscheid van groep 8 en 

afscheid van vertrekkende collega’s Lenneke (KC Theresia), Mieke (pensioen) en 

verschillende stagiaires is het nu écht tijd voor welverdiende vakantie en rust. Als 

school zullen wij u tijdig informeren met betrekking tot de (op dat moment) geldende 

coronamaatregelen en bijbehorende richtlijnen waar wij als school nog aan zullen 

moeten voldoen. Uiteraard hopen wij dat we u als ouders/verzorgers ook weer zo 

spoedig mogelijk in de school te kunnen verwelkomen! 

 

Tenslotte spreek ik graag mijn dankbaarheid uit voor het vertrouwen in ons team en 

de school. Uiteraard ook met het oog op volgend schooljaar, waar we weer een 

mooie groei in leerlingenaantallen zien. Uw vertrouwen en betrokkenheid doet ertoe. 

Op basisschool ’t Palet vormen we met alle betrokkenen een prachtige mini-

maatschappij in één schoolgebouw en bieden we kansrijk onderwijs voor al onze 

leerlingen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ruben Adriaans  
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Schoolreisje 

Afgelopen dinsdag zijn de groepen 3 t/m 8 op 

schoolreisje gegaan. En wat hadden we een 

plezier, daarnaast hadden we ook fantastisch 

weer. Groep 3-4 is naar Koningin Julianatoren 

gegaan, de groepen 5-6 naar Toverland en de 

groepen 7-8 naar de Efteling. Hieronder een 

greep uit de reacties vanuit kinderen. 

 

Het was heel leuk, we mochten heel veel en 

alles was gezellig. De frietjes waren heel lekker. 

Het beste schoolreisje ever!  

 

We zijn in de achtbaan geweest en ook in de hoogste van 10 meter hoog. We 

hebben een friet en snack gekregen. 

 

Het was super leuk en ik ging in de houten achtbaan. We gingen in de 

bomenstammen en we mochten een beetje snoep meenemen. We hebben frietjes 

gegeten. Het was super leuk! 

 

Het was leuk en je kon daar naar binnen . Daar waren veel attracties en de houten 

achtbaan was het leukste. En daar hadden ze friet en we moesten zelf drinken 

meenemen. 

 

Hallo, ik was met de hele klas in Toverland! Dit zijn de achtbanen in welke. Ik ben 

geweest in de Troy, Fenix, waterachterbaan, boasterbike, schommelschip. Ze waren 

allemaal heel, heel, heel leuk. Ik geef er 10 sterren voor Toverland! We gingen ook 

frietjes eten. Dit was mijn Toverland avontuur. 

 

Afscheid gr. 8  

Woensdag 21 juli namen we afscheid van de kanjers van groep 8!  

In de ochtend samen geproost op het fijne schooljaar en genoten van een heerlijk 

champagneontbijt. Via de erehaag op het bordes vlogen alle kinderen uit.  

In de avond was het tijd om samen met de ouders stil te staan bij dit schooljaar en 

werd iedereen persoonlijk in het zonnetje gezet. Daarna was het tijd voor het grote 

Black & White met casino. Het was fantastisch! 

 

 
 



 

 

 

 
WIJ Eindhoven 

 

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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