
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 3 september 2021 

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

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

 

AGENDA 
Maandag 6 september  Start schooljaar 

Vrijdag 10 september  Volgende nieuwsflits 

Woensdag 29 en donderdag 30 september  Oudergesprekken 

Dinsdag 5 oktober  Studiedag 

 

Een nieuw begin! 

Wat is de zomervakantie toch weer snel voorbij gevlogen! Hopelijk heeft u allemaal, 

net als wij, genoten van de zomervakantie. Op ’t Palet zijn we in ieder geval weer 

klaar voor een nieuw schooljaar. Afgelopen week hebben de collega’s alles in hun 

klas weer voorbereid zodat we a.s. maandag met frisse moed kunnen starten en uw 

kinderen weer kunnen verwelkomen.  

Helaas mag u als ouder nog steeds niet mee naar binnen vanwege de 

coronamaatregelen. Daarover meer in een aparte brief! 

Vanochtend hebben we een workshop gevolgd van KWINK; dit is onze nieuwe 

methode voor sociaal emotionele ontwikkeling waar we komende week mee gaan 

starten. Via de volgende link krijgt u meer informatie over dit programma: 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/. Op deze site treft u ook de 

koelkastposter die u eventueel thuis (op de koelkast) op kunt hangen. Meer 

informatie over KWINK volgt later dit schooljaar.  

In deze (extra) nieuwsflits verder informatie over belangrijke data, onze website en 

een verzoek voor luizenmoeders (of vaders). 

Volgende week vrijdag verschijnt de volgende nieuwsflits en vanaf dan komt hij één 

keer per vier week uit. 

We wensen u allemaal veel succes met de start van het nieuwe schooljaar. We 

komen elkaar snel weer tegen, sowieso voorlopig weer op het bordes! 

 

Ruben & Raul 

 

 

Wij zoeken luizenpluis ouders! 

We willen dit schooljaar het luizenpluizen (het controleren of een leerling hoofdluis 

heeft) weer opstarten. Daarvoor hebben we per klas één of twee ouders nodig die 

dit na elke vakantie willen doen. Liefst volgende week al starten. Het zou fijn zijn als 

het iedere vakantie in het begin van de week een keer gebeurt (in afstemming met 

de leerkracht). Als er twee ouders per klas zijn, zal dit in een kwartiertje gebeurd zijn. 

Mocht u mee willen helpen dan graag een mailtje naar de leerkracht van de groep. 

Alvast bedankt voor uw hulp! 
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Kalender schooljaar 2021/2022 

Tegenwoordig hebben we de jaarkalender alleen nog maar online. Op de website 

van school (https://bspaleteindhoven.nl/) en in de app vindt u het tabblad 

“(jaar)kalender” met hier al belangrijke data voor dit schooljaar. De studiedagen en 

vakanties hebben we al eerder met u gedeeld via de nieuwsflits, maar die staan 

uiteraard ook op de online kalender.  
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