
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 12 november 2021 

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

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

 

 

AGENDA 
Vrijdag 3 december Sintviering 

Vrijdag 10 december Volgende Nieuwsflits 

  

 

 

 

Gezellige periode 

We gaan weer een gezellige tijd tegemoet. Sinterklaas die (hopelijk) weer langs komt 

en Kerst in aantocht. Een gezellige tijd, ook altijd op ’t Palet. Laten we hopen dat 

corona, de griep of het tekort aan vervangingen geen roet in het eten gooien. Wij 

gaan in elk geval uit van niet en gaan er een mooie periode van maken op school!  

Het voelde voor ons raar om na de herfstvakantie terwijl het aantal besmettingen 

steeg toch versoepelingen door te voeren op school. Het is fijn om te zien hoe 

iedereen zich toch netjes aan de nieuwe richtlijnen houdt. Helemaal fijn is het dat we 

de ouders van de kleuters op woensdagochtend (gr. 1) en vrijdagochtend (gr. 2) 

weer een kwartiertje in de klas welkom kunnen heten. 

 

Zondag 31 oktober was onze school op tv! Bij het RTL4 programma “onderweg naar 

de regio” was een item te zien over onze mooie school. Het is uiteindelijk een leuk 

filmpje geworden van 2 minuten. Mocht u het filmpje nog niet gezien hebben dan 

kunt het via de volgende link alsnog bekijken: https://vimeo.com/625354225   

We gaan het filmpje natuurlijk ook een prominente plek geven op onze website! 

 

Voor iedereen fijne weken en blijf vooral gezond! 

 

Ruben en Raul 

 
Sinterklaas 

  

Zaterdag 13 november komt Sinterklaas weer naar ons land!  

De kinderen mogen op woensdag 24 november hun schoen zetten en nemen die 

dag dus een extra schoen mee naar school.  

Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan ’t Palet. Eerst zal 

er een opening zijn op het schoolplein met de kinderen.  In verband met Corona 

zijn ouders nu helaas niet welkom bij de opening. De kinderen van groep 1 t/m 4 

zullen daarna in de aula per klas Sinterklaas bezoeken. De groepen 5 t/m 8 hebben 

op die dag de surprises in de klas.   

We gaan er een mooie en gezellige dag van maken met z’n allen! 
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Goed nieuws 

In mei kregen jullie te horen dat ik baarmoederhalskanker had. Ik kan jullie nu 

gelukkig vertellen dat ik helemaal schoon ben. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor 

alle lieve tekeningen, brieven, mailtjes en presentjes. Wat onwijs lief hoe jullie met mij 

meeleefden. Het is heel erg fijn om weer aanwezig te kunnen zijn op 't Palet.  

 

Marijke Elsen 

 
 

 

 

 

 

 

Gratis oefenen voor alle vakken én CITO met Junior Einstein! 

 
Goed nieuws, want alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen online gratis 

oefenen met de materialen van Junior Einstein! Dit is zéker een aanrader. Geschikt 

voor alle kinderen, in alle groepen en voor alle vakken. Je kunt hiermee de vakken 

oefenen die je moeilijk vindt, je voorbereiden op CITO of gewoon lekker leren wat je 

zelf leuk vindt. Er zijn mogelijkheden voor online oefenen, maar ook om materialen te 

printen of om uitleg video’s te bekijken.   

Het begint natuurlijk met een (gratis!) abonnement op de bieb. Dit is eigenlijk wel een 

must voor ieder kind te noemen.  Naast het lenen van je favoriete boeken, 

tijdschriften en luisterboeken, worden er ook geregeld leuke activiteiten 

georganiseerd in elke bieb. En er zit er altijd wel één bij jou in de omgeving!  
Als je lid bent van de bieb, kan je via onderstaande link, kiezen voor Junior Einstein.  

(Er staan ook nog andere interessante dingen op, zoals de voorleeshoek en Yoleo 

(lezen en luisteren tegelijk)) Maar voor nu gaat het even over Junior Einstein.  

Klik op deze link:  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html 

Je kan nu inloggen met je bieb pasnummer en je wachtwoord van de bieb.  

Vervolgens kan je kiezen uit alle vakken.  

Heel veel succes en plezier met oefenen!  
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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 e-

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara & Henriette van WIJeindhoven 
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