
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 8 oktober 2021 

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

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

 

 

AGENDA 
Talentweken 11 t/m 22 oktober 2021 

MR vergadering 11 oktober 

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021 

Inloop ouders 2 november 2021 

Talentweken 1 t/m 26 november 2021 

Volgende Nieuwsflits 12 november 2021 

 

 

Hoera, Quint is geboren!  

 

Regelmatig schrijven Raul en ik een 

gezamenlijke intro in deze nieuwsbrief, 

echter nu een persoonlijk bericht van 

mij. Wellicht zal u gemerkt hebben dat ik 

de afgelopen periode afwezig/met 

verlof ben geweest.  

Dit was namelijk vanwege een hele 

bijzondere reden: 

 

Op 19-09 ben ik voor de eerste keer 

papa geworden!  

Onze zoon Quint werd met 3010 gram 

kerngezond geboren. Ook met zijn 

moeder Marlieke gaat het hartstikke 

goed.  

Wij zijn super gelukkig met onze lieve 

zoon!  

 

Afgelopen dinsdag heb ik mijn werkzaamheden op school tijdens een studiedag 

weer hervat. Op donderdag 07-10 heb ik mijn eerste werkdag met aanwezigheid van 

de kinderen weer gehad. Wat fijn alle kinderen en collega’s weer te zien! Ook de 

school ziet er met prachtige knutselwerkjes, hoeken en activiteiten in het kader van 

de Kinderboekenweek en week van de duurzaamheid weer fantastisch uit!  

 

De komende periode (tot Kerstvakantie) zal ik wekelijks drie dagen werken en twee 

dagen van aanvullend partnerverlof genieten. Op de dagen van mijn afwezigheid 

zal Raul de dagelijkse leiding in handen hebben. 

 

Groet Ruben  

 

 

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


 

 

 

Thema duurzaamheid 

Maandag 4 oktober zijn wij gestart met het thema duurzaamheid. De leerlingen 

hebben afval mogen prikken in de wijk. De kleutergroepen werden gekoppeld aan 

een hogere groep. Er ontstond een goede samenwerking en er werd veel afval 

geprikt. Studio 040 heeft afgelopen donderdag (7-10) een reportage gemaakt. 

https://studio040.nl/nieuws/artikel/t-palet-lost-afvalprobleem-op-door-het-leuk-te-

maken  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Marjolijn mocht ook met 3 leerlingen haar handtekening zetten voor het Tiny 

Forest project. De groepen 6 en 7 hebben een workshop gekregen waarin een 

muurkrant over afvalverwerking is gemaakt. Het was een geslaagde week. 

In de school staat nog steeds een E-waste doos. De leerlingen kunnen nog 

elektronische apparaten mee naar school toe nemen. Wij kunnen als school zijnde 

hier leuke en duurzame prijzen mee winnen. Doet u nog mee?        

 

 

 

https://studio040.nl/nieuws/artikel/t-palet-lost-afvalprobleem-op-door-het-leuk-te-maken
https://studio040.nl/nieuws/artikel/t-palet-lost-afvalprobleem-op-door-het-leuk-te-maken


 

 

 

Groep 7 over workshop Afval 

 

Geschreven door Robin en Adam 

Wij hadden een workshop over afval opruimen we 

hebben het gehad over recyclen. Vorige week zijn we 

afval gaan prikken met groep 1-2D. We hebben de wijk 

een stukje schoner gemaakt. Gisteren hebben wij een 

workshop gehad. Hiervoor kregen we les van Joris. We 

hebben filmpjes gekeken over wat hij maakt van afval. 

Zo heeft hij een wasmachine en een prullenbak 

gebruikt om er een game-kast van te maken. Je moet 

afval erin doen en dan kun je het spel spelen. Je 

betaalt met afval. We hebben een quiz gespeeld 

middels petje op en petje af gespeeld. Wat zijn de kosten van zwerfafval. Je mag 

geen zakken naast een ondergrondse container leggen. Tot slot moesten we zelf 

posters maken om mensen bewust maken van het zwerfafval. Hiervoor moesten we 

een pakkende slogan maken. Die van ons: ‘Sus afval’ en ‘Wees een goedzak, dus 

gooi het in de afvalbak’.  

 

 

 

Geschreven door Puk en Collin 

Vorige week gingen we afval prikken en deze week kregen we een workshop over 

afval Er kwam iemand in klas genaamd Joris. Hij begon met praten over wat hij doet 

in het dagelijks leven en hij had een game kast van oude huishoudelijke producten 

gemaakt : een wasmachine een oude computer. Als je afval weggooit kan je er een 

spel op spelen.  

Hij had op een festival een soort wedstrijd en een parcours uitgezet. En er was ook 

een Quiz over afval.  

Hij liet daarna een posters van een campagne over afval zien. De opdracht was dat 

wij ook zo’n poster moesten. We hebben veel geleerd over afval en alles wat daarbij 

komt kijken.  De kosten, het recyclen, het scheiden en vooral hoe we samen kunnen 

zorgen voor een schonere planeet. 

 
 

 

Groep 7B over winnende posters 

Gooi je afval in de bak dan krijg je van 

ons een gouden plak. Dat was de 

slogan van Loes en Lieve het winnende 

team van groep 7B. Wij hebben 

namelijk de wedstrijd in de klas 

gewonnen. We hebben een prullenbak 

gemaakt van onze poster en we vinden 

het belangrijk dat mensen een 

beloning krijgen als ze het afval in de 

prullenbak gooien. Onze poster gaat nu 

naar de jury in de gemeente 

Eindhoven. 

 

Groetjes Loes en Lieve 

 

 

 

 

 



 

 

Groep 7A winnende poster 

 

We kregen uitleg van meneer Joris een we hadden 

quiz over afval. Daarna moesten we posters maken 

om aan mensen te laten zien dat ze beter met het 

milieu om moeten gaan. Het moest een goede slogan 

hebben en opvallen. We kregen 40 minuten de tijd om 

een poster te maken die mee zal doen aan de 

wedstrijd. Onze slogan is geworden: “ Kijk wat je hebt 

gedaan”. We hebben een poster van een hert met 

blikje cola en een rietje tussen zijn gewei. 

 

Groetjes Ilyas en Jop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek project in groep 7B 

 

Geschreven door: Jawad en Shekinah 

Het bieb project is een challenge voor 7B.  

De kinderen moeten 60 challenges doen als ze dat doen 

mogen ze film kijken maar als ze de 60 challenges niet 

halen, doen moeten ze een boek lezen met de hele klas 

en rappend of zingend en op een been staan. 

Sommige challenges moet je met de juffrouw of meester 

bespreken en sommige kan je alleen doen of met je 

vriendin of vriend de bieb project moet je soms ook 

koken moet je trakteren aan juffrouw of meester of 

mensen die bij de bibliotheek werken of dingen met 

boeken te maken hebben dingen die je moet uitvoeren  

met de hele klas. We hebben twee maanden om alle 

opdrachten uit te voeren. We zijn benieuwd wie er gaat 

winnen. De juf en de meester of wij als klas.     

 

 

 

 

 
 

 

Krapte op de arbeidsmarkt 

Zoals u allemaal in het nieuws heeft kunnen volgen is er in Nederland een tekort aan 

leerkrachten in het basisonderwijs. Heel veel schoolbesturen hebben last van het 

lerarentekort. Vooral in de grote steden is er weinig personeel. Gelukkig hadden wij 

hier binnen onze stichting SKPO nog niet zoveel last van het tekort aan leerkrachten 

en hebben we steeds een leerkracht voor de groep van uw kind(eren) kunnen 

plaatsen. Vorig schooljaar hadden we binnen onze vervangerspool ook nog 

voldoende mensen die her en der op scholen konden komen vervangen. Inmiddels is 

de vervangerspool zo geslonken dat er vaak niemand meer beschikbaar is om een 

(zieke) leerkracht te vervangen. De afgelopen weken hebben we intern al een 

aantal keren moeten schuiven, we hebben studenten ingezet (met hulp en 

ondersteuning van een leerkracht) en één keer hebben we een groep verdeeld over 



 

 

de andere groepen. De komende periode (herfst/winter) zal het ook op onze school 

zeer waarschijnlijk een uitdaging voor ons worden als bijv. de griep weer opduikt.  

Als allerlaatste maatregel kan het zijn dat we een groep thuis moeten houden. We 

hopen dit natuurlijk te voorkomen maar we willen u al wel bewust maken van het feit 

dat dit kan gebeuren.  

In de vergadering van de ouderraad boden een aantal ouders spontaan aan om bij 

te springen in noodgevallen. Mocht u ook hierin iets kunnen en willen betekenen, laat 

het dan weten via het algemene mailadres van school: palet@skpo.nl.  

 

 

Onderweg naar de regio 

Vorige week hebben er opnames plaats gevonden van het RTL4 programma 

“onderweg naar de regio”. In een aantal groepen zijn er opnames gemaakt en Raul 

is geïnterviewd. Inmiddels weten we wanneer de reportage (van 2 minuten) wordt 

uitgezonden: op zaterdag 31 oktober om 15.30 uur en een herhaling van het 

programma is te zien op zaterdag 7 november om 13.30 uur. 

Eerst krijgen we nog de “ruwe” versie te zien. Hopelijk is het een mooi filmpje 

geworden waarin we ons speelleercentrum goed op de kaart hebben kunnen 

zetten. Iedereen die heeft meegewerkt aan de opnames: hartelijk dank! 

 

 

Marathon Eindhoven 

Naast een duurzame en gezonde school zijn we ook een heel 

sportieve school! A.s. zondag doen namelijk ruim 100 kinderen 

van ´t Palet mee aan de Marathon van Eindhoven. Ze lopen 

dan of de 1,6 km of de 5 km. Natuurlijk vergezeld van hun 

papa of mama en daarnaast lopen er ook een aantal 

leerkrachten mee of zorgen voor de 

ondersteuning/aanmoediging/begeleiding. We wensen alle 

kinderen, ouders en leerkrachten heel veel succes. Een extra 

succeswens voor juf Ingrid die ’s middags de halve marathon 

loopt! Zet ‘m op allemaal!!! 

 

 

Schoolbibliotheek 

De schoolbibliotheek is na schooltijd weer geopend. De meeste 

kinderen kunnen zelf een boekje na schooltijd komen lenen, maar 

voor de wat jonge kinderen is het weer mogelijk dat ouders 

meelopen naar de bibliotheek. De schoolbibliotheek is op 

dinsdagmiddag en donderdagmiddag hiervoor geopend van 

15.00u tot 15.30u. De bibliotheekpasjes kunt u bij de 

groepsleerkracht lenen.  

 

 

Informatie huiswerkbegeleiding:  

Extra hulp nodig met je huiswerk of een vak waar je moeite mee hebt? We staan 

voor je klaar! We zijn een groep vrijwilligers die allemaal in de wijk wonen en je graag 

helpen om het beste uit jezelf te halen. 

  

Op maandag van 17:00 tot 19:00 zijn kinderen uit groep 5 en 6 welkom en op dinsdag 

van 17:00 tot 19:00 zijn kinderen uit groep 7 en 8 welkom. Dus, heb je hulp nodig met 

je huiswerk of heb je moeite met een bepaald vak? Mail dan naar 

irenesebregts@gmail.com voor meer informatie. 

 

In de kennismakingsgesprekken zijn tevens inschrijfformulieren uitgedeeld, u kunt uw 

kind ook via deze inschrijven. Deze kunt u ingevuld weer inleveren bij de leerkrachten.  
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MR-vergadering 11/10/21  

Op 11 oktober aanstaande staat er een MR-vergadering op de planning. De eerste  

van het nieuwe 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.  

 
 

Schoolfruit 

Vanaf week 46 (de week van 15 november) gaan we als school meedoen aan  

het project schoolfruit. We willen als school een zo gezond mogelijk beleid voeren. 

We hebben als school al de afspraak dat de kinderen in de kleine pauze alleen  

maar groente of fruit meenemen om op te eten. Om dit verder te stimuleren en  

het fruit weer opnieuw onder de aandacht te brengen doen we mee aan dit 

gezonde initiatief dat volledig gesubsidieerd wordt door de Europese Unie.  

Kinderen krijgen in de periode vanaf week 46 t/m week 16 (week van 22 april  

2022) 3 stuks groenten/fruit per week. Binnenkort meer informatie hierover! 
 

 

Studenten 

Inmiddels hebben we 14 studenten rondlopen op ’t Palet. Wij vinden het belangrijk 

dat studenten de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en werken daarom 

graag mee hieraan. Als opleidingsschool hebben we studenten van de Pabo 

(Fontys), van het Summa college (onderwijsassistent) en van sportkunde (Fontys). 

De 2 studenten van sportkunde stellen zich hieronder zelf aan u voor. Zij zijn niet 

gekoppeld aan een groep maar hebben de opdracht gekregen om het 

buitenspelen aantrekkelijker te maken voor de kinderen.  

 

Hallo allemaal, 

 

Wij zijn Daan Claassen (17) & Thom van Loon (20) en wij zijn eerste jaar studenten bij 

onze stage Eindhoven Sport. Wij gaan het komende half jaar bij uw kinderen stage 

lopen. Wat gaan wij doen? Wij gaan onderzoek doen naar hoe wij de kinderen van 

deze basisschool op een veilige manier in beweging kunnen zetten en wij gaan 

nieuwe spullen aanschaffen zodat de kinderen meer samen gaan spelen en meer 

plezier gaan vinden in het bewegen. 

 

Sportieve groet, 

 

Daan Claassen & Thom van Loon 
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Wereld met lef 

POWERED BY SKPO 

Wereldburgerschap: we spreken allemaal de taal van internationaal 

Wat betekent het om anno 2021 een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor 

als leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we leerlingen om kritisch naar zichzelf te 

kijken en stimuleren hun nieuwsgierigheid naar de ander door hun perspectief te 

verbreden. We gaan respectvol en open met elkaar om en we maken gebruik van 

de kracht van diversiteit. 

Goed idee? 

Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen verantwoordelijk zijn 

voor een betere wereld heel belangrijk vinden, hebben we iets bedacht: het fonds 

Wereld met lef, powered by SKPO. We dagen iedereen die bij SKPO hoort – 

leerlingen, collega’s en ouders – uit om na te denken over hoe we het beter kunnen 

doen met elkaar. Dus heb jij, of hebben jullie, een idee waar de wereld om je heen 

een stukje beter, mooier of fijner van wordt? Maak dan een plan en stuur het in. Wie 

weet kiest de jury het idee uit zodat het werkelijkheid wordt! 

Hoe doe je mee? 

Een goed idee is realistisch en uitvoerbaar en draagt bij aan de wereld om je heen. 

Vertel ons wat je plan is en vermeld daarbij: 

• wat je wil bereiken (wat voor invloed heeft het bijvoorbeeld op de wijk, school 

of leefomgeving); 

• hoe je het aanpakt; 

• wie en/of wat je daarvoor nodig hebt; 

• hoeveel het kost; 

• hoe je het idee bekend wil maken aan je doelgroep; 

• wanneer je het plan wil uitvoeren (planning); 

• de naam of namen van de aanvrager(s) en hoe zij verbonden zijn met de 

school of SKPO; 

• contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer. 

 Ideeën moeten voor 1 december 2021 binnen zijn bij: wereldmetlef@skpo.nl.  
 

Meer informatie via www.skpo.nl/wereldmetlef.  
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Kindmonitor 0 t/m 11 jaar    

  

De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor 

in te vullen verstuurd naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 

jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en 

woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Doe 

mee, uw mening telt!   

  

Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden 

op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant  

 

  

  

  

  

 

 

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant


 

 

Kids Plus 

Hoi allemaal, 

Ik wil mezelf even voorstellen. 

Ik ben Saskia Bisschop 37 jaar oud heb 2 kinderen en een man. Ik ga vanaf 1 Oktober 

het stokje bij Kids Plus overnemen van Astrid van Mierlo. Sommige kennen mij 

misschien ook als de jeugdwerker die verbonden is aan PSV United programma op 

school 

Het telefoonnummer van Kids plus blijft hetzelfde alleen krijgen jullie nu mij aan de lijn. 

Mochten er vragen zijn dan stel ze gerust. 

Groetjes Saskia 

06-27492276 

 

 

 

 

 

 

 

Wij Eindhoven 
 

Beste ouders en verzorgers, 

  

Wij zijn Lara en Henriette en zijn de contactpersonen vanuit WIJeindhoven voor 

basisschool ‘t Palet. 

 

Lara vervangt Annemiek. Annemiek gaat een andere functie uitvoeren binnen 

WIJeindhoven. 

  

De scholen zijn gelukkig weer geopend. Waardoor het weer mogelijk is om een spreekuur 

te hebben op het Palet. Helaas is het voor dit spreekuur nog wel van belang dat er een 

afspraak gemaakt wordt. Dat kan via de volgende 

mailadressen: henriettescheepers@wijeindhoven.nl en larabouwmans@wijeindhoven.nl.  

Het spreekuur vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand van 9.00 tot 10.00. 

  

WIJeindhoven kan ondersteuning bieden bij het volgende: werk, wonen, geestelijke 

gezondheid, financiën en opvoedvragen. Daarnaast kunnen we altijd kijken wat we voor 

u kunnen betekenen.  

WIJeindhoven werkt vanuit de talenten van de mens en wij willen vanuit daar de basis 

leggen voor een prettige samenwerking. 

  

Mochten er geen vragen zijn, maar wilt u graag een keer kennis maken. Bent u van harte 

welkom! 

  

Groetjes, 

Henriette Scheepers – 0655773729 

Lara Bouwmans – 0618947209 

 

 

----------------------------------------------------- 
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Dear parents and caregivers,  

  

We are Lara and Henriette and we are the contact persons of WIJeindhoven for 

elementary school Palet.  

 

Lara will replace Annemiek, because Annemiek will carry out a different role within 

WIJeindhoven.  

  

Fortunately, the schools have opened again, making it possible to have a consultation hour 

at the Palet. Unfortunately you have to make an appointment in order to have such a 

consultation hour. You can do this by emailing the following 

emailaddresses: henriettescheepers@wijeindhoven.nl and larabouwmans@wijeindhoven.nl. 

The consultation hours will take place every first Tuesday of the month from 9:00 am till 10:00 

am.  

  

WIJeindhoven can offer support in the following cases related to: work, living, mental 

health, finance and parenting questions. Besides this we can always check if anything else 

is possible or necessary.   

WIJeindhoven uses people's talents and wants to make a foundation for a pleasant 

cooperation based on this. 

In case there are no questions, but you would like to get to know us a bit better. Feel free 

to contact us.  

  

Greetings,  

Henriette Scheepers – 0655773729 

Lara Bouwmans – 0618947209   
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