
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 8 juli 2022 

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

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

 

 

AGENDA 
Facultatieve oudergesprekken 12 en 13 juli 

OR vergadering 13 juli 

Wisselochtend 20 juli 

Afscheidsavond groep 8 20 juli 

Laatste schooldag 21 juli 

Studie ochtend 22 juli 

Laatste Nieuwsflits van dit schooljaar 22 juli 

Zomervakantie 25 juli t/m 2 september  

Eerste Schooldag 5 september 

 

 

 

De laatste loodjes…… 

 

Het is alweer juli en de zomervakantie is in zicht. Het was weer een bijzonder 

schooljaar; een jaar waarin we een strikt corona-quarantainebeleid hebben moeten 

hanteren, we weer thuisonderwijs hebben moeten geven en ouders eindelijk weer de 

school in mochten. Het was ook een jaar waarin we veel Oekraiense kinderen 

hebben mogen verwelkomen en we zichtbaar waren op diverse regionale en 

nationale media. Wát een vorm van Wereldburgerschap op onze school.  

 

Het is een jaar waarin we andermaal trots kunnen zijn op onze tevredenheidslijsten, 

tussenresultaten en de resultaten in groep 8. De kinderen gaan kansrijk uitstromen 

naar het voortgezet onderwijs. En zo kunnen we nog wel even doorgaan!  

 

De laatste twee weken gaan we er nog een mooie tijd van maken op school.  

Er volgt bijvoorbeeld nog een wisselochtend en een afscheidsavond van groep 8.  

Afgelopen woensdag hebben de kinderen hun rapport en een brief meegekregen 

over de groepsindeling voor volgend schooljaar. Altijd een spannend moment. Bij 

welke juf of meester kom ik volgend schooljaar? De gehele formatie is tevens terug te 

vinden in deze nieuwsflits en later uiteraard ook in onze schoolgids.  

 

Op naar de laatste 2 schoolweken, maar nu eerst weekend; geniet ervan! 

 

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


 

 

Formatie 2022-2023 

 

1/2A  Juf Marjolijn (ma-di-woe-vr) 

  Juf Mandy (do) 

1/2B  Juf Annelies (ma-di-woe) 

   Juf Manon (do-vr) 

1/2C  Juf Sanne (ma t/m vr)  

1/2D*   Juf Yvonne (ma-di-woe-do) 

   Juf Nikki (vr) 

   * instroomgroep start later in het schooljaar 

Taalklas Juf Mandy  

3A  Juf Angela (ma t/m vr) 

3B  Juf Nikki (ma-di) 

   Juf Marijke (woe-do-vr) 

4A  Juf Miranda (ma-di-woe) 

   Meester Robin (do-vr) 

4B   Juf Daniëlle P. (ma-do-vr) 

   Juf Ingrid (di-woe-do) 

5A  Juf Maayke (ma-di-woe-do) 

   Juf Daniëlle H. (vr)  

5B  Juf Marianne (ma-di-woe-vr)* 

   Juf Daniëlle H. (do) 

   *Juf Nienke vervangt juf Marianne gedurende haar      

   zwangerschapsverlof  

6A  Meester Kevin (di-woe-do-vr) 

   Meester Paul (ma)  

6B   Juf Annemieke (ma-do-vr) 

   Meester Paul (di-woe) 

7   Juf Suzy (ma t/m vr) 

   Meester Yori (LIO, ma-di) 

8A   Juf Sertab (ma t/m vr) 

8B  Juf Francke (ma-di-woe-do) 

   Meester Yori (vr)  

 

Directeur:  Ruben Adriaans  

Adjunct-dir.: Raul Bongers  

 

Interne beg.: Anneke van Heugten (groep 1 t/m 3) 

   Mirre van Rijsingen – de Groot (groep 4 t/m 8)  

 

Overig 

 

Facilitair beheer:  Theo van Laarschot  

Administratie:   Jolien Oomes  

Gym:    Meester Luke 

Nieuwkomersklas:  Meester Kevin en juf Wendy 

VVE-coördinatie:  Juf Mandy 

ICT:    Meester Paul  

Leraarondersteuners:   Meester Ties  

  Meester Hein  

Remedial teacher:  Juf Eveline  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Activiteiten voor donderdag 21 juli 

 

Op donderdag 21 juli organiseren wij een ruilmiddag. 

De kinderen mogen speelgoed, tijdschriften en boeken waar zij geen gebruik meer 

van maken, mee naar school nemen. De meegebrachte spullen kunnen dan op een 

zelf meegebracht kleedje uitgestald worden. Het kleedje mag maximaal zo groot zijn 

als een badhanddoek en alle spullen moeten in één tas passen, die de kinderen zelf 

moeten kunnen dragen. Zo kunnen de kinderen met elkaar ruilen, zodat zij weer 

leuke spullen hebben om in de zomervakantie mee te spelen. 

De kinderen nemen de spullen die zij willen ruilen donderdag 21 juli mee naar school. 

Alle (nieuwe en niet geruilde) spullen worden weer mee naar huis genomen. 

 

Op donderdag 21 juli willen wij het schooljaar samen met de kinderen en ouders 

afsluiten. Dit zal gebeuren op het schoolplein. U wordt alle verwacht om 14.50 uur. 

U kunt verzamelen om het voetbalveld en kijkt naar een geweldige dans die de 

kinderen hebben ingestudeerd. Uw kind loopt daarna nog even mee naar de klas en 

kunnen worden opgehaald op de normale ophaalplek.  

Wij hopen op een grote opkomst. Tot dan! 

 

 
 
 

 

 

Uitslag verkiezingen MR 

 

Hartelijk dank aan iedereen die zijn / haar stem heeft uitgebracht op de kandidaten 

die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de 2 open posities in de oudergeleding van 

de MR. Helaas waren er wat technische problemen. Desondanks zijn er in totaal 101 

stemmen uitgebracht; 30% meer dan bij de vorige MR-verkiezingen. De 2 kandidaten 

die de meeste stemmen hebben gekregen en vanaf komend schooljaar de ouders 

zullen gaan vertegenwoordigen in de MR zijn: Ahmed Khayati (54 stemmen) en 

Jantine Hoekstra (38 stemmen). Ahmed en Jantine, namens de gehele MR en de 

directie gefeliciteerd met jullie verkiezing en welkom in de MR. Voor de volgende 

verkiezingen zullen we nog eens goed bekijken wat de meest effectieve manier van 

stemmen is. Mochten er nog vragen zijn over de verkiezingen stuur dan een e-mail 

aan MR-Palet@skpo.nl. We wensen iedereen een mooie zomervakantie!  
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Schaaktoernooi 

 

Omdat het schaaktoernooi vorig jaar december niet kon doorgaan was het vorige 

week dan zover: het allereerste schaaktoernooi van basisschool 't Palet.  

Er deden 19 kinderen van groep 5 t/m 8 aan mee. De meeste partijen waren heel 

spannend. De kinderen hebben erg veel plezier gehad en de nummers 1 t/m 10 

kregen zelfs een prijsje.  

Uiteindelijk heeft Roand Shekho uit groep 7 het toernooi gewonnen. Gefeliciteerd! 

Kaan Tokgoz uit groep 6 werd 2de en Liam uit groep 6 werd 3de Gefeliciteerd!  

Alle kinderen die hebben meegedaan, bedankt voor jullie inzet. In december 2022 

zal er een nieuw schaaktoernooi op 't Palet plaatsvinden. 

 

 

 

                 
 

 
 

 

Bedankwoordje van Marcel 

 

Geweldig was het. Wat een feest, wat een verrassende dag met zang en dans van 

alle groepen, felicitaties en cadeaus van leerlingen, ouders, collega’s. 

Fijn om te merken dat je gewaardeerd wordt. 

Mijn laatste dag op ‘t Palet is een onvergetelijke dag geworden. 

Hartelijk dank hiervoor. 

Lieve groet Marcel van Eenbergen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Inge Joeloemsing 

Juli 2022 

 
 
 

 

 
LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen is leuk! 

Zit je kind in groep 3 of 4? Dan krijgt je 

kind een doeblad van de Bibliotheek 

Eindhoven. Op dit blad staan puzzels 

en spelletjes en kun je (samen) 

doorlezen in de vakantie. Zo loopt je 

kind in de zomervakantie geen 

achterstand op.  

Heeft je kind geen doeblad ontvangen? 

Vraag het na bij de leerkracht, haal een 

exemplaar bij een vestiging van de 

Bibliotheek of download het op onze 

website. Zit je kind in groep 5 t/m 8 dan 

kun je hier het doeblad downloaden of 

ophalen bij de Bibliotheek.  

 

Extra tip voor groep 1-2-3! 

Tijdens de vakantieperiode krijg je 

gratis toegang tot alle 

BereslimmeBoeken. Behalve toegang 

tot de bijna 100 digitale 

prentenboeken, vind je in het 

Bereslimaanbod speciaal voor de 

beginnende lezers acht nieuwe AVI-

boeken. 

Hoe log je in? 

Ga naar 

https://next.bereslim.nl/login/login  

Gebruikersnaam: bereslim102066 

Wachtwoord: LeesAvontuur2022 

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
App van de maand 
 
Sand Draw (Zand Tekening Kunst) 

Sand Draw is een simpele, maar leuke 

app die je in staat stelt te doen alsof je in 

realistisch zand tekent. Je lijkt wel de 

zandtovenaar! Laat je kind lekker 

uitproberen en vormen maken. En 

daarna? Het wordt nóg leuker als je 

samen ook in echt zand gaat tekenen. 

Geen strand in de buurt? Pak een platte 

schaal met zand erin en geef er wat 

schelpen bij. 

Beschikbaar voor zowel Android als iOS. 

Kosten: gratis  

 
 
 
 
 
 
TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Zomerprogramma 

Zin in een creatieve workshop of leuke 

activiteit deze zomer? Of je nu wil leren 

tekenen, vloggen, sieraden maken of 

kaas maken op een boerderij, er is van 

alles mogelijk. Kijk op deze pagina en 

reserveer je kaartjes.  

En vergeet niet om je kaarten te 

reserveren voor ‘WEET IK VEEL! festival 

op Strijp-S. 

Fijne zomervakantie! 

 



 

 

 

 

Lezen in de zomervakantie 

Nog even en het is weer zomervakantie! 

Tijd voor zon, vrij zijn en … lekker een 

boek lezen? Helaas schiet dat laatste er 

nog wel eens bij in. Dat is jammer, want 

kinderen die tijdens de zomervakantie 

bijna niet lezen, lopen de kans maar liefst 

1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun 

leesontwikkeling. Daarom is lezen in de 

zomervakantie zo belangrijk. 

Lezen in de zomervakantie wordt nu extra 

gemakkelijk gemaakt! Kinderen kunnen 

boeken van de Bibliotheek op School 

langer lenen èn ze kunnen gratis gebruik 

maken van de online Bibliotheek-app! 

 

Extra lang boeken lenen van de 

Bibliotheek op School 

In de Bibliotheek op School kunnen 

kinderen vanaf nu boeken lenen tot 

dinsdag 13 september. Na de vakantie 

is er dus nog even tijd om de boeken 

weer bij elkaar te zoeken en op school in 

te leveren. Ook mogen de kinderen zelfs 

6 boeken tegelijk lenen tot 13 

september. Dat wordt dus lekker lang 

lezen in de vakantie! 

  

Zien wat er geleend is?  

Met het pasnummer van de Bibliotheek 

op School-pas kan er op de website van 

de bibliotheek ingelogd worden bij “Mijn 

bibliotheek”. Daar is te zien wat er is 

geleend en wanneer het weer ingeleverd 

moet worden. De boeken kunnen worden 

verlengd en er kan een e-mailadres 

opgegeven worden. Naar dit e-mailadres 

wordt een herinnering gestuurd als de 

boeken bijna ingeleverd of verlengd 

moeten worden.  

 

 

 

Tip 

Noteer op school het pasnummer van de 

biebpas van je kind! Dan kun je altijd 

inloggen op “Mijn bibliotheek” via de 

website: www.bibliotheekeindhoven.nl  

 

Inloggen op “Mijn Bibliotheek” 

Je logt in met het pasnummer (beginnend 

met 4050…) en een viercijferige 

combinatie van de geboortedatum van je 

kind. De geboortemaand en de laatste 

twee cijfers van het geboortejaar. 

Voorbeeld: geboortedatum 07 juni 2009 

wordt 0609.   

 

     

             Zomerlezen 

Een fijne zomervakantie gewenst! 

De online Bibliotheek-app 

 

Lezen in de zomervakantie kan ook 

digitaal! Kinderen kunnen met een 

gratis jeugdabonnement of hun 

schoolbibliotheekpas in de zomer 

gewoon doorlezen in de online 

Bibliotheek-app. De app is gratis!  

 

Klik hier en download de app voor 

Android of Apple. 

Behalve e-books zijn hier ook 

luisterboeken te downloaden.  

 

Een gratis jeugdabonnement van 

de Bibliotheek Eindhoven is aan te 

vragen via deze link. 



 

  

NEWS FROM YOUR MEDIACOACH  
 

Inge Joeloemsing 

July 2022 

 
 
 

 

 
PLEASURE IN READING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading is fun! 

Is your child in grade (groep) 3 or 4? 

Your child will then receive a worksheet 

from Eindhoven Library. This sheet 

contains puzzles and games that you 

can read (together) during the holidays. 

This way, your child will not fall behind 

during the summer holidays. 

Didn't your child receive a worksheet? 

Ask the teacher, get a copy from the 

library or download it from our website. 

Is your child in grade (groep) 5 to 8, 

download the worksheet here or pick it 

up in the library.  

 

Extra tip for toddlers and first 

graders! 

During the holidays you get free access 

to all of the BereslimmeBoeken. In 

addition to access to the nearly 100 

digital picture books, the Bereslim offer 

includes eight new AVI books 

especially for new readers. 

How to log in? 

Go to https://next.bereslim.nl/login/login  

Username: bereslim102066 

Password: LeesAvontuur2022 

MEDIA LITERACY 

 
App of the month 
 
Sand Draw  

Sand Draw is a simple yet fun app that 

allows you to pretend you are drawing in 

realistic sand. You will look like a sand 

wizard! Let your child experiment and 

make shapes. And after that? It will be 

even more fun to start drawing together in 

real sand. No beach nearby? Grab a 

plate, and add some sand and seashells. 

Available for both Android and iOS.  

Price: free 

 
 
 
 
 
 
TIP FROM THE LIBRARY 
SUMMER ACTIVITIES 

 

Would you like to join a creative 

workshop or fun activity this summer? 

Whether you want to learn to draw, vlog, 

make jewellery or make cheese on a 

farm, everything is possible. Check out 

our website and get your tickets! 

And don’t forget to join our WEET IK 

VEEL! festival on Strijp-S. 

Have a really good summer! 

 



 

 

 
 

 

 

 

Reading in the summer vacation 

Soon it will be summer vacation again! 

Time for sun, being free and… reading a 

good book? Unfortunately, the latter is not 

all too obvious. That is a shame, because 

children who hardly read during the 

summer holidays run the risk of falling 

back as much as 1 or 2 AVI levels in their 

reading development. That is why reading 

during the summer vacation is super 

important.  

 

Reading during the summer vacation has 

been made extra easy! Children can 

borrow books from the library at school 

for longer and they can use the ‘Online 

Bibliotheek’ app for free! 

 

Borrow books from the library at 

school for an extra-long time 

In the library at school, children can 

borrow books from now on until Tuesday 

13 September. After the holidays there is 

still some time to collect the books and 

return them at school. The children can 

also borrow 6 books at the same time 

until 13 September. So that will be a nice 

long read during the holidays! 

  

See what has been borrowed?  

With the pass number of the library at 

school-pass you can log in to “My Library” 

on the library website. There you can see 

what has been borrowed and when it 

must be returned. The books can be 

extended and an e-mail address can be 

provided. A reminder will be sent to this 

e-mail address when the books are about 

to be returned or renewed 

 

 

 

Tip 

Write down the pass number of your 

child's library card at school! Then you 

can always log in to “My Library” via the 

website: www.bibliotheekeindhoven.nl  

 

Logging in on “My Library” 

You log in with the card number (starting 

with 4050…) and a four-digit combination 

of your child's date of birth. The month of 

birth and the last two digits of the year of 

birth. Example: date of birth 8 June 2009 

becomes 0609. 

 

     

             Summer reading 

Have a great holiday! 

The online Library-app 

 

You can also read digitally during 

the summer holidays! Children can 

continue reading in the online 

Library app with a free youth 

subscription or their school library 

pass in the summer. The app is 

free! 

 

Click here and download the app 

for Android or Apple. In addition to 

e-books, audiobooks can also be 

downloaded here. 

 

A free youth subscription from 

Eindhoven Library can be 

requested via this link. 



 

 

 

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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