
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 18 februari 2022 

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

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

 

 

 

 

AGENDA 
18 februari Rapport mee 

22 en 23 februari Oudergesprekken 

23 februari OR vergadering 

25 februari Carnaval op school 

28 februari t/m 4 maart  Voorjaarsvakantie 

7 maart Weer naar school! 

25 maart Volgende Nieuwsflits 

 

 

 

 

 

Alweer de laatste nieuwsflits voor de carnavalsvakantie. De weken tussen de kerst- en 

carnavalsvakantie zijn voorbij gevlogen. Desalniettemin zijn het hectische weken 

geweest in het onderwijs, zo ook op onze school. Met alle besmettingen en 

quarantainesituaties hebben wij ons uiterste best gedaan het onderwijs de afgelopen 

periode zo goed mogelijk draaiende te houden. Wij vinden dat we hier, met alle 

uitdagingen van dien, erg goed in geslaagd zijn!  

 

Tevens zijn we blij dat we een heel groot deel van de te treffen maatregelen op 

school los kunnen gaan laten. We kijken dan ook uit naar komende week nu de 

oudergesprekken weer op school plaats kunnen vinden en het Carnaval weer in de 

groepen gevierd kan gaan worden. De kleuters en peuters zullen een feestelijke 

optocht door de wijk gaan houden.  

Komende week zullen we u per mail concreet informeren welke richtlijnen wij na de 

carnavalsvakantie in de school zullen hanteren met betrekking tot corona.    

 

Alvast een prettig weekend.  

 

Raul & 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


 

 

 

Kwink 

 

In de bijlage vindt u de koelkastposter en document Oudernieuws van Kwink. Hierin is 

te lezen waaraan wij de komende weken werken op het gebied van de sociaal 

emotionele ontwikkeling.  

 

 
 

 

Verkiezingen MR 

Aan het einde van het schooljaar stoppen er 2 ouders met de MR 

(medezeggenschapsraad). Er komen dus verkiezingen aan! Meer informatie hierover 

in de volgende nieuwsflits. 
 

DRINGEND VERZOEK: tevredenheidsvragenlijst ouders 

Heeft u de tevredenheidsvragenlijst al ingevuld? In dat geval: dank u wel!  

 

Heeft u dit nog niet gedaan? Wilt u dit dan alsnog doen? U helpt ons (en uiteindelijk 

ook de kinderen) er enorm mee. Het kost u nog geen 5 minuten. Via de mail heeft u 

hiervoor een herinnering gekregen. Alvast bedankt! 

 

Nieuwe ronde Wereld met lef 

Wereldverbeteraars gezocht met een goed idee 
 

Wat betekent het om 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 maken gebruik van de 

kracht van diversiteit. 

 

Heb jij een goed idee? 

Na een geslaagde eerste ronde heb je nu 

opnieuw de kans om een idee in te 

zenden voor Wereld met lef. 

Gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar 

en samen verantwoordelijk zijn voor een 

betere wereld – dat vinden we heel 

belangrijk. Heb jij een idee dat daaraan 

bijdraagt? Doe dan mee! 

 

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. Durf daarbij ook te kiezen 

voor thema's uit de Wereldburgerschap-cirkel die minder voor de hand liggen. 

 



 

 

Inzenden kan van 7 maart t/m 

22 april 2022. De inzendtermijn 

eindigt eerder als vóór die 

datum het maximumaantal 

van 40 inzendingen is bereikt. 

Wacht dus niet te lang! Alles 

wat je verder moet weten 

vind je op 

www.skpo.nl/wereldmetlef. 

 

Succes! De jury kijkt uit naar 

jullie mooie ideeën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s Next Junior 

De pilot 

 

 
What’s Next Junior is een applicatie gemaakt door de Bibliotheek Eindhoven en de 

Garage2020. De uitdaging van het project is het stimuleren van het lees- en 

voorleesplezier bij ouders en kinderen. What’s Next Junior kan kinderen, ouders en 

leerkrachten helpen bij het kiezen van een leuk boek en op die manier bijdragen aan 

leesplezier en leesmotivatie.  

De komende weken zal What’s Next Junior te gebruiken zijn op school en kunt u als 

ouder dit ook thuis gebruiken via deze link: 

http://wnjwittedame.boekadvies.bibliotheekeindhoven.nl/ 

Bijvoorbeeld om een leuk voorleesboek te kiezen of om uw kind te helpen met het 

vinden van een leuk leesboek. 

U kunt als ouder thuis een titel of schrijver intypen. Daarna vraagt de applicatie een 

specifiek boek te kiezen waar op basis van het boekadvies is gewenst. Vervolgens 

krijgt u, op basis van het ‘anderen lazen ook’-principe, suggesties voorgesteld van 

andere boeken. Het advies is gelinkt aan boeken in de Bibliotheek Eindhoven in de 

Witte Dame. 

Op school staat er in de bieb een computer met What’s Next Junior en een barcode 

scanner. Zo kunnen de kinderen en leerkrachten een boek scannen om boekadvies 

op te krijgen; zij hoeven het niet in te typen. 

http://www.skpo.nl/wereldmetlef
http://wnjwittedame.boekadvies.bibliotheekeindhoven.nl/


 

 

What’s Next Junior is dus een soort ‘Netflix’, maar dan voor boeken! 

De huidige applicatie is een eerste model waarover we ervaringen en feedback 

willen ophalen. Hopelijk wilt u daar aan meehelpen en What’s Next Junior thuis uit 

proberen! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou? 

Volg de informatieavond op 15 maart 
 

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat 

dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is 

opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie 

Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet 

zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in 

Eindhoven. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou? 

 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien  

Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de 

maandelijkse (online) informatieavonden. De eerstvolgende is op dinsdag 15 maart van 

20.00 tot 22.00 uur bij Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens deze 

avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en 

vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.  

 

Aanmelden  

Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via  

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over 

pleegzorg aanvragen.   

 

Meer informatie 

Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over 

pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, 

pleegouders en ouders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl/
http://www.pleegzorg.nl/
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Wijeindhoven 
 

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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