
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 25 maart 2022 

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

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

 

 

AGENDA 
31 maart Studiedag, alle leerlingen vrij 

6 april OR Vergadering 

11 april MR Vergadering 

15 april Paasviering 

18 april 2e Paasdag 

20 t/m 22 april IEP Toets groep 8 

22 april  Volgende Nieuwsflits 

 

Gemengde gevoelens 

Op school hebben we behoefte aan rust. We verlangen naar gewone schoolweken 

met complete klassen en geen lockdowns. Weken waarin we bezig kunnen zijn met 

de normale dingen van het leven en de “gewone simpele” schoolvakken.  

Maar corona is nog maar nauwelijks op z’n retour (hoewel we er nog steeds wel mee 

te maken hebben) of de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne begint. In Woensel West 

worden de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het Gezellenhuis in de 

Edisonstraat. In de wijk ontstaan mooie initiatieven om deze mensen te helpen. 

Natuurlijk willen wij als school niet achterblijven en zo trokken wij op de maandag na 

de carnavalsvakantie naar het Gezellenhuis om te kijken wat wij voor de moeders en 

vooral de kinderen aldaar kunnen betekenen.  

Een kleine 3 weken later zitten er zo’n 20 Oekraïense kinderen bij ons op school. 

Verspreid over 9 klassen met z’n tweeën of drieën bij elkaar. Een nieuwe uitdaging 

voor onze school die we uiteraard vanuit ons hele hart aan zijn gegaan. Ons eerste 

doel was een beetje veiligheid en structuur brengen in het leven van de Oekraïense 

kinderen. Een tweede doel: weer een (kleine) glimlach op het gezicht van deze 

kinderen. In deze twee doelen zijn we inmiddels geslaagd en dat voelt heel fijn.  

De media heeft dat ook ontdekt! Van studio 040 naar het Eindhovens Dagblad en 

uiteindelijk zelf het jeugdjournaal. We zijn trots op onze collega’s, ouders en kinderen 

en daarnaast hopen we ook andere scholen te inspireren. Het heeft veel los 

gemaakt want we worden iedere dag gebeld door mensen die hun (Oekraïense) 

kinderen bij ons op school willen plaatsen. Alsof wij ineens de specialisten zijn in het 

onderwijs geven aan Oekraïense leerlingen. Natuurlijk leren we elke dag weer een 

beetje bij, maar we zijn vooral bezig met handen en voeten en google translate! Wij 

hebben de wijsheid ook niet in pacht maar hebben gehandeld vanuit ons hart!  

De komende periode voor ons geen media aandacht meer. We gaan ons focussen 

op ons primaire proces en dat is zo goed mogelijk onderwijs verzorgen aan “onze” 

kinderen. Daarnaast proberen we ook de Oekraïense kinderen zo goed mogelijk te 

begeleiden. Dat vraagt veel van ons. Ook wij hebben meer vragen dan antwoorden, 

maar we weten inmiddels dat we samen erg sterk zijn en veel aankunnen.  

Samen op weg naar rustiger vaarwater.  

 

Ruben & Raul 

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


 

 

 

 

 

 

 
 

Beste ouder en/of verzorger, 

Op vrijdag 15 april a.s. vieren wij ons Paasfeest op school. Er wordt die dag gewoon 

lesgegeven, maar met een aangepast (paas)programma. Wij starten deze dag met 

een Paasontbijt in de eigen klas. Er hangt een intekenlijst naast de deur van elk 

klaslokaal, hierop kan elk kind aangeven wat hij / zij meeneemt voor het paasontbijt 

in de eigen groep. 

De kinderen nemen woensdag 13 april allemaal een eigen bord, beker en bestek 

mee naar school. 

De groepen 1 t/m 3 zullen vrijdag 15 april ook samen eitjes gaan zoeken. Voor de 

groepen 4 t/m 8 zijn er ook chocolade eitjes. Deze worden door de groepsleerkracht 

uitgedeeld. Uw kind moet voor die dag ook zijn/haar eigen eten en drinken voor de 

pauzes meenemen. 

Maandag 4 april krijgen de kinderen een vel met een leeg ei mee naar huis. De 

leerlingen mogen het lege ei thuis versieren. Ze mogen zelf weten welke materialen 

ze gebruiken. Ze leveren het ei uiterlijk maandag 11 april in bij de eigen 

groepsleerkracht. De versierde eieren worden opgehangen op het prikbord buiten 

de klas en worden door de jury beoordeeld. De winnaars krijgen vrijdag 15 april het 

prijsje uitgereikt. 

Noteert u bovenstaande data in uw agenda? 

De Paascommissie 

 

 

 

Tiny Forest 

Vandaag was het eindelijk zover!  

We hebben bomen geplant in het Tiny Forest op de Van de 

Vorsstraat! Een Tiny Forest is een snelgroeiend bos met een 

grote biodiversiteit. Een fijne groene plek in de stad met 

een buitenlokaal waar we gebruik van mogen maken. 

Samen met de wijk en met basisschool Tarieq gaan wij 

goed voor ons bos zorgen en gaan we ongetwijfeld veel 

plezier van ons Tiny Forest hebben.  

 

Een aantal groepen van onze school kon vandaag lekker in 

het zonnetje naar het Tiny Forest lopen. De kinderen mochten 

allemaal een boom planten met hun naam en de naam 

van de boom die ze zelf verzonnen hebben op een mooi 

label. Het was mooi om te zien hoe kinderen uit groep 1 en 

2 samen werkten met de kinderen uit groep 7. Het IVN en 

de gemeente Eindhoven waren aanwezig om ons te 

begeleiden.  

Het is leuk als u met uw kind een kijkje komt nemen in 

het bos! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De medezeggenschapsraad (MR) van ‘t Palet zoekt 2 nieuwe leden (ouders) 

Wat is de MR? 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 4 

leerkrachten en 4 ouders. Zij overleggen met de schoolleiding, onder andere over 

beleid op schoolniveau, financiën, de Schoolgids, het jaarplan, het vakantierooster 

en communicatie met ouders. 

Stel je kandidaat! 

Ben je betrokken bij de school? Ben je enthousiast en wil je graag meedenken over 

de belangen van ouders en kinderen en de toekomst van de school? Kun je goed 

samenwerken met anderen en ben je bereid om deel te nemen aan ongeveer 6 

bijeenkomsten per schooljaar, in de avonduren? Stel je dan kandidaat. 

Het lidmaatschap van de MR kost gemiddeld een half uur in de week. MR lid ben je 

in principe voor de duur van vier jaar. Het nastreven van inclusiviteit binnen de MR is 

een belangrijk punt, omdat de MR een weerspiegeling dient te zijn van de school en 

ouders/ kinderen. Inclusiviteit betekent onderlinge verbondenheid, dat iedereen 

ertoe doet en van waarde is ongeacht de verschillen. Juist de verschillen zijn 

waardevol en betekenisvol binnen het onderwijs! Daarom is het belangrijk dat we dit 

ook terugzien in de MR. 

Verkiezingen 

De leden van de MR vertegenwoordigen alle ouders met kinderen op ’t Palet. 

Daarom worden nieuwe leden verkozen. De verkiezingen vinden plaats in mei. 

Voorafgaand zullen de kandidaten zich voorstellen in de Nieuwsflits, waarna alle 

ouders hun stem kunnen uitbrengen. 

Meer informatie of kandidaat stellen 

Zou je je kandidaat willen stellen of meer willen weten? Neem dan contact op met 

één van de leden van de MR. Om een beeld te krijgen van de onderwerpen die 

voorbij komen, kun je in de app van ’t Palet de agenda’s en de notulen van de MR-

vergaderingen bekijken. Ook als je twijfelt, nodigen we je uit om contact op te 

nemen. Je hoeft het niet alleen te doen. De andere leden en ook de oud-leden van 

de MR kunnen meedenken waar nodig. Het is ook altijd mogelijk eerst een 

vergadering bij te wonen, dat kan op 11 april. 

Heb je interesse, meld je dan bij een van de huidige leden van de MR: Elke van 

Cassel, Marieke Laven, Diana van Nunen, Ilhame Chakhssi. Of stuur een e-mail naar 

MR-Palet@skpo.nl. 
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Foto MR (alleen Ilhame ontbreekt) 

 

The participation council (MR) of 't Palet is looking for 2 new members (parents) 

This Spring there are elections for the participation council (MR) of 't Palet. The MR 

consists of 4 teachers and 4 parents. The parents in the MR represent all parents with 

children attending school at 't Palet. On behalf of the parents meet regularly 

(approximately six times a year) with the school management to discuss school 

matters. 

The MR is looking for two new parents who would like to join. If you are interested, 

please contact one of the current members of the MR: Elke van Cassel, Marieke 

Laven, Diana van Nunen, Ilhame Chakhssi. Or send an email to MR-Palet@skpo.nl. 

Even if you have any doubts or questions, we invite you to contact us. You do not 

have to do it all by yourself. The other members and also former members of the MR 

can assist you where necessary. It is also always possible to attend one of our 

meetings first. We hope that we have spiked your interest and that you will apply to 

become a new member! 

 

't Palet ilkokulunun çalışan katılım konseyi 2 yeni üye (Veliler) 

Arıyor Bu bahar 't Palet katılım konseyi için seçimler olacak.   çalışan katılım konseyi 4 

öğretmen ve 4 veliden oluşmaktadır.  çalışan katılım konseyi veliler, 't Palet'te çocuğu 

olan tüm veliler temsil eder.  Veliler adına okul düzeyinde ilgili konular hakkında okul 

yönetimiyle görüşürler. 

Çalışan katılım konseyi üye olmak isteyen iki yeni veli arıyor.  Okulun geleceğini 

düşünmek ister misin?  Ardından çalışan katılım konseyi üyelerinden birine (Elke van 

Cassel, Marieke Laven, Diana van Nunen, Ilhame Chakhssi) veya MR-

Palet@skpo.nl aracılığıyla rapor verin. 

Şüpheniz varsa bile, sizi bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz.  Bunu yalnız 

yapmak zorunda değilsin.  çalışan katılım konseyi diğer üyeleri ve ayrıca eski üyeleri, 

gerektiğinde fikirlerle katkıda bulunabilirler.  Bir toplantıya önce katılmak da her 

zaman mümkündür.  Bizimle birlikte düşünmek isteyeceğinizi umuyoruz! 
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 ن )من الوالدين(ن جديدي  عن عضوي   t Palet' مدرسةل (MR) مجلس المشاركة بحث ي
  t Palet' لـ (MR) هذا الربيع ستكون هناك انتخابات لمجلس المشاركة

جميع اآلباء  المجلس  في الوالدون ل ّ  . يمث والدين 4مدرسين و   4من   هذا المجلس تكون ي
جتمع أعضاء  ، يكل الوالدينعن  نيابة  .   t Palet'مدرسة  واألمهات الذين لديهم أطفال في

 .المدرسةالمتعلقة باألمور ليناقشوا إدارة المدرسة  مع المجلس
 إذا أردتمن يرغبان في أن يصبحا عضو ا. ن جديدي  عن والدي    (MR)مجلس المشاركة  يبحث 

 المجلس: أحد أعضاءفاتصلوا ب في مستقبل المدرسة مساهمةال
Elke van Cassel, Marieke Laven, Diana van Nunen, Ilhame Chakhssi 

ا إلكتروني ا إلى وارسلاأو       Palet@skpo.nl-MR بريد 
يمكن  لن تكونوا لوحدكم في المجلس فلالتصال بنا.  مفي شك، فنحن ندعوك مكنت  لوحتى 

. من الممكن  مساعدتكم مجلس المشاركة لألعضاء اآلخرين وكذلك األعضاء السابقين في
 إذا أردتم. أوال   ات للمجلسجتماع أحد االحضور 

 !معنا وانتمنى أن تفكر  
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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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