
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 22 juli 2022 

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

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

 

 

AGENDA 
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 

Eerste Schooldag 5 september 

Eerste Nieuwsflits 9 september 

 

En dan nu vakantie! 

En weer is er een schooljaar voorbij gevlogen! En weer was het een bijzonder 

schooljaar waarin er wederom een lockdown zat. Gelukkig hebben we nauwelijks 

groepen thuis hoeven houden dankzij de inzet van een aantal extra collega’s zoals 

Nienke (zij heeft inmiddels haar diploma behaald; proficiat Nienke!), Robin en Yori. 

We zien hen alle drie terug volgend schooljaar: Nienke als leerkracht in gr. 5B 

(zwangerschapsverlof Marianne); Robin als schoolvervanger op maandag en 

dinsdag en leerkracht in gr. 4A op donderdag en vrijdag; Yori als afstudeerstudent op 

maandag en dinsdag in gr. 7 en als leerkracht in 8B op vrijdag. 

Volgend schooljaar hebben we weer 2 aanstaande leerkrachten weten te vinden 

die op onze school komen ondersteunen en daar waar nodig groepen overnemen. 

Tenslotte zal Luke bij ons beginnen als nieuwe vakdocent bewegingsonderwijs. In 

deze nieuwsflits stellen Hein, Ties en Luke zich verder voor.  

Verder was het het jaar van de Oekraïense kinderen die sinds begin maart onze 

school bezoeken. De aanleiding is natuurlijk verschrikkelijk maar we zijn blij dat we 

een zinvolle bijdrage kunnen leveren voor deze kinderen en hun ouders. Een extra 

dank je wel voor Anneke (moeder van 2 kinderen op onze school) die vol 

enthousiasme en vrijwillig afgelopen maanden de Nederlandse les heeft verzorgd 

aan deze kinderen! 

Naast de Oekraïense kinderen bezoeken steeds meer kinderen die nog 

geen/nauwelijks Nederlands spreken onze school. Een echte uitdaging voor alle 

collega’s in ons team. Komend schooljaar gaan we hierin extra investeren en krijgen 

deze kinderen elke dag anderhalf uur Nederlandse les van collega’s Wendy en 

Kevin. Zij gaan ook de leerkrachten en de kinderen ondersteunen in de klas. Een 

mooi staaltje van wereldburgerschap! 

Afgelopen woensdag namen we afscheid van de kinderen (en hun ouders) uit groep 

8. Zij hebben een bijzondere fase in hun leven afgerond en gaan volgend schooljaar 

uitvliegen naar het voortgezet onderwijs. We wensen alle kinderen en hun ouders 

hierbij heel veel succes! 

En zo heeft iedereen zijn eigen bijzondere herinneringen aan dit schooljaar. Voor nu 

gaan we even de stekker eruit halen en ons opladen voor het nieuwe schooljaar. We 

wensen iedereen een hele fijne zomer en hopen iedereen gezond en wel weer terug 

te zien op maandag 5 september! 

 

Ruben & Raul  
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Nieuwe collega’s stellen zich voor: 

Hallo!  

Ik ben Hein; aankomend schooljaar start ik als leerkrachtondersteuner                         

op ’t Palet. Ik ben 30 jaar oud en woonachting in Eindhoven                              

(Woensel – West). Naast mijn studie op de PABO heb ik een eigen                                   

bedrijf en houd ik er van om te sporten of een boek te lezen. Mijn doel                         

in het onderwijs is dat ieder kind gezien wordt en de kans krijgt zichzelf                         

te vinden. Ik zal aanwezig zijn op de woensdag, donderdag en vrijdag.                 

Mocht je meer over mij willen weten, dan hoor ik het graag.  

 

Beste ouders, 

 

Vanaf oktober zal ik op het ‘t Palet gaan werken 

als                                                                                                              

onderwijsondersteuner. 

Mijn naam is Ties Moerkerk, een jongeman van 32 jaar. Ik ga nu naar 

mijn derde jaar van de Pabo en hoop mijn diploma binnen 2 jaar te 

behalen. Ik ben geboren in Eindhoven en het had dan ook niet anders 

mogen zijn dat ik in Eindhoven kom te werken. Ik heb er zin in om aan 

de slag te gaan en de kinderen te gaan begeleiden naar hun beste 

kunnen. Voor mij is het belangrijk dat de kinderen zich competent en 

gehoord voelen. Door passende begeleiding en handvaten te geven 

hopen we dit doel te gaan bereiken. Wanneer er vragen zijn of jullie 

het leuk vinden om mij te ontmoeten, spreek mij gerust aan wanneer 

jullie mij zien lopen. Ik ben altijd in voor een praatje! 

Ik heb er erg veel zin in. 

Tot snel! 

Met vriendelijke groet, 

Ties Moerkerk 

 

 

Hallo, mijn naam is Luke van Aspert. Ik ben 23 jaar oud en woon in 

Lieshout. Vanaf komend schooljaar zal ik op dinsdag en vrijdag de 

gymlessen op ‘t Palet gaan verzorgen. In mijn vrije tijd sport ik graag 

zelf. Ik ben dol op verschillende sporten, maar ik ben vooral te vinden 

in de sportschool of op het basketbalveld. Daarnaast vind ik het leuk 

om te reizen of onder het gezelschap van mijn familie en vrienden te 

zijn. Ik kijk er naar uit om met frisse energie aan de slag te gaan en om 

leuke en leerzame lessen aan te gaan bieden. Plezier in bewegen 

staat bij mij voorop. De deur naar de gymzaal staat altijd open!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids en schoolondersteuningsprofiel voor schooljaar 2022-2023 

Vandaag zijn er enkele documenten op onze web/app geplaatst. Het betreft onze 

nieuwe schoolgids 22-23 en actueel schoolondersteuningsprofiel. In deze 

documenten treft u algemene (praktische) informatie en uitleg over het reilen en 

zeilen in de school.  

 

 



 

 

Rectificatie  

Gisteren zouden we met alle kinderen en collega’s afscheid nemen op het 

schoolplein middels een praatje, liedje en dans. Helaas bleek het weer niet mee te 

zitten. Daarom hebben we gisterenochtend besloten het afscheid in de groepen te 

vieren en het gezamenlijke afscheid te annuleren. Helaas is er iets fout gegaan met 

het pushbericht dat we verstuurd hebben. Excuses voor het ongemak.  

 

 

 
 

START 5 September, verzamel je mee?!? 

 

Wecycle actie 

Komend schooljaar doet onze school 

weer mee aan de wecycle actie. 

De actie in het kort 

We zamelen met z'n allen minimaal 75 

kleine oude elektrische apparaten in. Als 

ons dit lukt, dan mogen we een 

beloning kiezen en krijgen we een 

Wecycle Recycle Certificaat. 

Helpt u mee? 

Mocht u dus kapotte of oude 

elektrische apparaten hebben, gooi ze 

nog even niet weg. Lever ze vanaf 5 

september tot medio november op 

school in.                         Alvast bedankt! 

 

 

Schoolfruit 

We hebben het geluk dat we komend 

schooljaar weer mogen deelnemen 

aan het schoolfruitprogramma. De 

leerlingen krijgen 3x per week gratis 

schoolfruit. Dit om de leerlingen bekend 

te maken met het verschillende fruit en 

de verschillende groenten. Het 

schoolfruitprogramma start meteen na 

de vakantie. Op woensdag, donderdag 

en vrijdag krijgen de leerlingen 

schoolfruit. Aan het begin van elke 

week krijgt u te horen wat het schoolfruit 

van die week is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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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