
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 10 september 2021 

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

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

 

 

AGENDA 
Woensdag 29 en donderdag 30 september  Oudergesprekken 

Dinsdag 5 oktober  Studiedag 

  

  

  

 

 

 

 

We zijn weer begonnen! 

 

Op 06 september ontving het team van bs. ’t Palet alle kinderen in een schoon en fris 

gebouw. Alle leerkrachten hebben in de vakantie weer hard gewerkt alles startklaar 

te maken. Fantastisch al die blije kindergezichtjes weer te zien.  

Inmiddels is de eerste week van het schooljaar alweer om. Alle kinderen, meesters en 

juffen zijn weer als vanouds gedreven aan de gang. Alsof het nooit vakantie is 

geweest! 

 

In de zomervakantie ontvingen we een leuk bericht. In samenwerking met IVN 

(Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) mogen we als school in de wijk een 

Tiny Forest gaan ontwerpen, planten en adopteren. Een Tiny Forest is een stuk grond 

ter grootte van een tennisbaan en bestaat uit (inheemse) bomen en beplanting. We 

kunnen het Tiny Forest ook als buitenlokaal gaan gebruiken. Uiteraard zullen de 

kinderen een grote rol spelen bij het ontwerpen, planten, adopteren én 

onderhouden van het Tiny Forest.  

 

Naast duurzaamheid staan er dit schooljaar nog een aantal zaken binnen ons 

jaarplan centraal. Zo zijn we aan het oriënteren op een nieuwe methode voor het 

rekenonderwijs, zijn we begonnen een nieuwe methode sociaal-emotioneel (Kwink) 

en hebben we aandacht voor het woordenschat- en leesonderwijs op school.  

Ook besteden we aandacht aan de creatieve en culturele ontwikkeling van onze 

leerlingen. Tenslotte maken we dit schooljaar een start met ons nieuwe missie-, visie-, 

ambitietraject.  

 

Tot slot wensen wij alle kinderen, ouders en teamleden van bs. ’t Palet een heel fijn 

schooljaar! Samen maken we er een gezellig en leerzaam jaar van.  

 

Raul & Ruben 
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Onderweg naar de regio 

Op maandag 27 september komt het RTL4 programma “onderweg naar de regio” 

langs om opnames te bij ons speelleercentrum. Het zal uiteindelijk resulteren in een 

filmpje van 2 minuten. Tijdens de opnames willen we vooral laten zien waar we trots 

op zijn en waar we ons in onderscheiden t.o.v. de andere scholen/speelleercentra. 

Bijv. de naschoolse woordenschat, de huiswerkbegeleiding maar ook onder 

schooltijd het bewegend leren en lessen waarin we praten met de kinderen over 

verschillende culturen (wereldburgerschap) en hoe we fijn met elkaar kunnen 

samenwerken. We zijn momenteel druk bezig met het draaiboek en daar waar 

bepaalde groepen/kinderen in beeld komen zullen we dit uiteraard vooraf met u 

communiceren. Wanneer de uitzending plaats gaat vinden is op dit moment nog 

niet bekend; we houden u op de hoogte! 

 

Kennismakingsgesprekken 

Op woensdagmiddag 29 september en donderdagmiddag/avond 30 september 

staan de kennismakingsgesprekken gepland. Dit schooljaar weer extra belangrijk 

omdat de informatieavonden niet doorgegaan zijn. Volgende donderdag krijgt u 

hier een eerste mail over en in de week van 20 september kunt u zich digitaal 

inschrijven. Uiteraard hopen we u dan allemaal te mogen ontmoeten! 

 

Luizenpluizen 

Hartelijk dank aan alle ouders die deze week al meegeholpen hebben bij het 

luizenpluizen. Fijn dat dit zo snel is opgepakt  

 

Informatiebrieven 

Zoals eerder gecommuniceerd zullen de infoavonden vanwege coronamaatregelen 

nog niet plaats kunnen vinden. Aanstaande dinsdag 14 september zullen alle 

leerkrachten u per mail informatie over de groep toesturen. Vragen voor de 

leerkracht kunt u dan uitgebreid stellen tijdens de (kennismakende) oudergesprekken 

op 29 en 30 september.  

 

Week van de duurzaamheid 

Van 4 tot en met 8 oktober is het de week van de duurzaamheid. Daar doen we op 

onze school aan mee. In alle groepen zullen verschillende activiteiten rondom 

duurzaamheid centraal staan. Hier zijn alvast 2 activiteiten waar u uw steentje aan bij 

kunt dragen samen met uw kinderen.  

 

Batterijen inzamelen. 

In de hal van school staat permanent een grote ton waarin je lege batterijen kunt 

inleveren. Goed voor het milieu en bovendien verdienen we er op school een klein 

bedrag mee. Heeft u thuis lege batterijen, geef ze mee aan uw kind en laat ze 

inleveren in de ton.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Elektrische apparaten inzamelen.  

We doen rondom de week van de duurzaamheid mee met de ‘Wecycle apparaten 

inzamelactie’. Heeft u thuis kapotte elektrische apparaten dan kunt u die op school 

inleveren. Bij  Wecycle krijgen bruikbare onderdelen dan een nieuwe bestemming. 

Op school krijgen we voor de ingeleverde apparaten mooie beloningen. We hopen 

dat u met uw kinderen goed mee spaart! Wij zullen laten weten wanneer de 

inleverboxen geplaatst zijn! 

 

 

         

 
 

 

 
 

 

 


