
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023 

Datum: 9 september 2022 

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

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

 

 

AGENDA 
12 september 2022 Informatieavonden 

-19:00u groep1-2 

-19:00u Nieuwkomersklas 

-20:00u groep 5-6 

13 september 2022 Informatieavonden 

-19:00u groep 3-4 

-20:00u groep 7-8 

19 september 2022 Kinderraad 

29 september 2022 Kennismakingsgesprekken 

5 oktober 2022 Opening Kinderboekenweek 

Dag van de leraar 

6 oktober 2022 Studiedag, alle leerlingen vrij 

7 oktober 2022 Nieuwsflits 

 

 

Intro  

 

Op 05 september ontving het team van bs. ’t Palet alle kinderen in een schoon en fris 

gebouw. Alle leerkrachten hebben in de vakantie weer hard gewerkt alles startklaar 

te maken. Fantastisch al die blije kindergezichtjes weer te zien.  

Inmiddels is de eerste week van het schooljaar alweer om. Alle kinderen, meesters en 

juffen zijn weer als vanouds gedreven aan de gang. Alsof het nooit vakantie is 

geweest! 

 

Ook dit schooljaar staan er weer een aantal zaken op school centraal.  

Zo implementeren we onze nieuwe methode voor het rekenonderwijs  

(Wereld in Getallen), zijn we gestart met een Nieuwkomersklas en hebben we 

aandacht voor het woordenschat- en (begrijpend en technisch) leesonderwijs op 

school. Tenslotte vervolgen we dit schooljaar ons missie-, visie-, ambitietraject en 

onderzoeken we groepsdoorbroken werken.  

 

Op de informatieavonden van 12-09 en 13-09 (zie agenda boven) kunt u van alles te 

weten komen over waar we op school en in de groepen mee bezig zijn.  

U komt toch ook? 

  

Tot slot wensen wij alle kinderen, ouders en teamleden van bs. ’t Palet een heel fijn 

schooljaar! Samen maken we er een gezellig en leerzaam jaar van. 

 

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


 

 

 

 

 

Jaarverslag MR 

 

In de bijlagen van de mail treft u het jaarverslag 2021-2022 van de 

medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool ‘t Palet. In dit verslag beschrijft de MR 

in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. 

Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel 

op school. Wilt u reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: 

MR-Palet@skpo.nl.  

 
 

Schoolapp 

 

• Download ‘de Basisschool App’in de Appstore (IOS) of de Google Play 

Store (Android) via onderstaande QR code. 

• Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. 

• Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. (’t Palet) 

Daarna krijgt u de vraag om een inlog voor uzelf aan te maken. 

• Klik op ‘vraag een inlog aan’. 

 

• Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers 

van het BSN nummer en de geboortedatum van uw kind in. Hierdoor 

koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen 

koppelen aan uw account. 

 

• Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer 

uw spambox wanneer u de mail niet kan vinden. Met deze gegevens 

kunt u vervolgens inloggen.   U heeft nu toegang tot alle buttons in de 

app 

 

 

Iphone app       Android app  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender schooljaar 2022/2023 

Tegenwoordig hebben we de jaarkalender alleen nog maar online. Op de website 

van school (https://bspaleteindhoven.nl/) en in de app vindt u het tabblad 

“(jaar)kalender” met hier al belangrijke data voor dit schooljaar. De studiedagen en 

vakanties hebben we al eerder met u gedeeld via de nieuwsflits, maar die staan 

uiteraard ook op de online kalender. 

 

 

 

 

 

https://bspaleteindhoven.nl/


 

 

 

 

Social media 

 

 

Basisschool ’t Palet is actief op social media. 

Eerder is er een Facebookpagina en een Instagram 

pagina vanuit school gelanceerd. Hierop 

plaatsen we foto’s van de dingen die gebeuren 

op school. Iedere week is er een kijkje in een 

andere klas.  

 

Wil je alle nieuwe berichten via facebook direct op je 

eigen tijdlijn zien, like dan onze pagina 

https://www.facebook.com/profile.php?id=104438361493170&ref=content_filter  

 

Wil je alle nieuwe berichten via Instagram op je eigen tijdlijn zien, volg ons dan op: 

https://www.instagram.com/palet_eindhoven/?fbclid=IwAR1p9LHb3fwFfP1yzkumlTaS

_WttePYakH9k4DZDxBaA44rt-UuT9JsiYO8  

 

Mist u uw kind op de foto’s ? Dan kan het zijn dat u heeft 

aangegeven in de privacy voorkeuren dat uw zoon / dochter niet 

op social media mag.  

Als u uw privacy voorkeuren wilt wijzigen kunt u dit doen in de app 

onder het kopje ‘’toestemming beeldmateriaal’’. Weet u niet 

meer wat uw voorkeur was bij de inschrijving, dan kunt u deze 

opnieuw invullen zoals hierboven aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Breinklas 

 

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen was er in het verleden de mogelijkheid om 

deel te nemen aan de breinklas. Deze kinderen kregen een dagdeel per week extra 

uitdagend aanbod op denk- en taakniveau buiten de klas.  

Door vernieuwde methodes en huidige schoolontwikkelingen, is het aanbod in de 

klas in principe toereikend voor alle kinderen. Daarom willen we de breinklas in een 

nieuw jasje gaan stoppen: het aanbod zal in modules gaan plaatsvinden en zich 

gaan richten op kinderen die vastlopen in hun meer- en hoogbegaafdheid en hier 

extra ondersteuning bij nodig hebben. Komende periode zal er geen breinklas 

plaatsvinden en zullen we dit concept gaan vernieuwen en verbeteren.  

We houden u op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=104438361493170&ref=content_filter
https://www.instagram.com/palet_eindhoven/?fbclid=IwAR1p9LHb3fwFfP1yzkumlTaS_WttePYakH9k4DZDxBaA44rt-UuT9JsiYO8
https://www.instagram.com/palet_eindhoven/?fbclid=IwAR1p9LHb3fwFfP1yzkumlTaS_WttePYakH9k4DZDxBaA44rt-UuT9JsiYO8


 

 

Marathon Eindhoven 

 

Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Marathon Eindhoven. Kinderen en 

ouders kunnen mee lopen met de 1.6 km en de 5 km. De marathon vindt dit jaar 

plaats op zondag 9 oktober. Noteert u de datum alvast in uw agenda. Volgende 

week volgt de brief waarmee u zich kunt inschrijven. Wij gaan er een gezellige 

sportieve dag van maken! 

 

 

Wij hebben een vacature (leerkracht onderbouw)!  

 

Zie https://werkenbij.skpo.nl/ voor meer informatie over onze vacature. Helpt u mee 

een leuke nieuwe collega te vinden?  

 

 

Ruben spreekt op studiedag voor Inspectie van het Onderwijs  

 

Op 07-09 is Ruben uitgenodigd als gastspreker te komen vertellen over de aanloop 

naar, opstart van en vervolg van de Oekraiense School Eindhoven (Broodberglaan). 

In een goed gevulde zaal voor inspecteurs primair onderwijs en kinderopvang hield 

Ruben (met twee collega’s van SKPO) zijn praatje. En dat ging goed.  

Toch wel spannend hoor!  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kwink 

 

In de bijlage zijn de koelkastposter en de ouderbrief nummer 1 van het schooljaar 

2022-2023 te vinden. Hierin kunt u lezen welke onderwerpen er de komende weken 

centraal staan op het gebied van sociaal emotioneel leren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://werkenbij.skpo.nl/


 

 

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 

mailto:henriettescheepers@wijeindhoven.nl
mailto:larabouwmans@wijeindhoven.nl
mailto:larabouwmans@wijeindhoven.nl

