
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023 

Datum: 11 november 2022 

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

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

 

 

AGENDA 
15 november Inloop ouders 

16 november OR Vergadering 

18 november Studiedag, alle leerlingen vrij 

5 december Sinterklaasviering op school 

6 december Studiedag, alle leerlingen vrij 

9 december Volgende Nieuwsflits 

 
Intro  

Op school zijn er weer mooie ontwikkelingen gaande. Zo komt onze school in 

aanmerking voor de subsidie Rijke Schooldag. Dat is hartstikke fijn voor onder andere 

ons naschools aanbod. Zo kunnen we dit aanbod bijvoorbeeld uit gaan breiden met 

schaken. Hierover in deze Nieuwsflits meer. Ook zullen we door gaan pakken op de 

samenwerking met Stichting Kansen voor Kinderen in onze wijk; een belangrijke 

partner voor het naschools aanbod.  

Naast het uitbreiden van het naschoolse zullen we ook meer met elkaar gaan 

optrekken in de communicatie. Zo maakt Kansen voor Kinderen overzichtelijke flyers 

en plaatsen we stukjes in de Nieuwsflits over waar/wanneer/wat er allemaal te doen 

is voor kinderen in de school/wijk. Wel zo handig!  

Tenslotte zijn we vorige week gestart met een ouderlounge; een ontmoetingsplek 

voor ouders/verzorgers om allerlei thema’s te bespreken. De ouderlounge is elke 

dinsdag (op schooldagen) vanaf 08:30 uur in de Rein Welsch zaal in ons 

Speelleercentrum.  

Komt u ook een lekker kopje koffie/thee drinken?  

Ruben & Raul  
 

Op tijd komen 

’s Ochtends tussen 8.20 en 8.30 uur is het inloop. Om 8.30 uur starten de lessen. Dat 

betekent dat kinderen om 8.30 uur in de klas klaar moeten zitten. We horen nog wel 

eens kinderen/ouders zeggen dat ze net op tijd zijn als ze net voor de zoemer de 

voordeur van de school binnen stappen maar daarmee zijn de kinderen dus nog niet 

in de klas. Gelukkig geldt dit voor het overgrote deel van de kinderen niet maar er 

blijven helaas een aantal kinderen te laat komen. Dit is hinderlijk voor de leerkracht 

maar zeker ook voor uw kind. Als kinderen vaker te laat komen zullen wij u 

aanspreken (eerst de leerkracht en later iemand van het managementteam) en als 

dat geen effect heeft melden we dit bij de leerplichtambtenaar. Natuurlijk willen we 

dit niet. Daarom nogmaals een dringend verzoek: kom op tijd naar school en zorg 

ervoor dat uw kind om 8.30 uur in de klas is.  

Bedankt voor uw medewerking! 

 

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


 

 

 

Ziekmeldingen  

Ziekmeldingen dienen vóór 8.30 uur gedaan te zijn. Dit kan via de schoolapp (24 uur 

per dag) of telefonisch (vanaf 8.00 uur). Indien er geen melding is om 8.30 uur gaan 

wij ervan uit dat uw kind op school is en zo niet dan is uw kind dus ongeoorloofd 

afwezig. 

 

Kwink 

De komende periode gaan wij aan de slag met de lessen 6 t/m 10. Op het prikbord in 

de hal, voor de school, en door de school heen zijn posters te vinden met daarop de 

Kwink van de week. 

In de bijlage vindt u een ouderbrief met daarin informatie over de lessen van de 

komende week.  

 

Sinterklaas 

Morgen is het eindelijk zover. Dan zal Sinterklaas weer aankomen in ons koude 

kikkerlandje. De kinderen hebben er al lang naar uitgekeken. Hij zal namelijk ook dit 

jaar weer een bezoek brengen aan basisschool ‘t Palet. En wel op maandag 5 

december. De kinderen gaan die dag net als andere dagen gewoon naar de klas. 

Samen met hun leerkracht zullen ze vervolgens naar de speelplaats (groep 1 t/m 4) 

of naar het balkon (groep 5 t/m 8) gaan om Sint aan te zien komen op onze school. 

Ouders die het leuk vinden om ook naar de aankomst te komen kijken zijn vanaf half 

9 welkom op het kleuterplein. Mocht het nou erg slecht weer zijn die dag, dan zullen 

we de Sint met de groepen 1 t/m 4 ontvangen in de aula. In dat geval is het voor 

ouders helaas niet mogelijk om erbij aanwezig te zijn.  

Vervolgens gaan de groepen 1 t/m 4 om beurten op bezoek bij Sinterklaas in de 

aula. De groepen 5 t/m 8 zullen elkaar verrassen met surprises. We gaan er een leuke 

dag van maken! 

 
 
 

Schaken 

Op vrijdag 25 november gaan we weer starten met 

schaaklessen op basisschool 't Palet. Dit jaar is het voor groep 4 

t/m 8. Vorig jaar zijn we hier al mee gestart, maar dit jaar 

komen er echte schaakdocenten lesgeven. Liam van Moorsel 

van groep 7 heeft vorig jaar meegedaan met de schaaklessen 

en ook met het schaaktoernooi dat dit jaar in december weer 

zal plaatsvinden. Hieronder vertelt hij over zijn ervaring met de 

schaaklessen en het schaaktoernooi: 

 
 

 

 

“Ik heb vorig jaar meegedaan met de schaaklessen op 

basisschool ’t Palet. Het was erg leuk. Alle kinderen die meededen waren erg aardig 

en gezellig. Ik heb tijdens de lessen ook erg veel geleerd. In het begin kon ik nog 

helemaal niet schaken, maar door de lessen ben ik veel beter geworden. Tijdens de 

lessen heb ik geleerd wat elk schaakstuk kan en ik heb ook veel schaakopeningen 

geleerd. Ik weet wat schaakmat is en hoe je iemand schaakmat kunt zetten. Meester 

Kevin heeft mij ook veel trucjes geleerd. Ik schaak nog wel regelmatig in de klas en ik 

vind het nog steeds erg leuk om te doen.  Op het schaaktoernooi ben ik zelfs 3de 

geworden en heb daarom een mooie beker gewonnen. Ik ga dit jaar zeker weer 

meedoen met het toernooi”.  

 



 

 

 

Sociale veiligheid: vertrouwenspersoon  

Intern vertrouwenspersoon op schoolniveau en vertrouwenspersoon SKPO-

bestuursniveau 

SKPO benoemt voor iedere school één intern vertrouwenspersoon. Op onze school is 

dat Suzy Chorlton (06-51034094). U kunt haar aanspreken bij signalen en (vermeende) 

klachten. Zij helpt u bij de verdere behandeling van uw klacht.  

Bij ernstige zaken verwijst ze door naar de externe vertrouwenspersoon van SKPO, 

Irene Kersten. Zij verzorgt de eerste opvang (gesprek, horen, advies, afspraken) en 

begeleidt bij eventuele verdere acties. 

Vertrouwenspersoon binnen de school: de luisterjuffen 

Op school willen we graag een veilig gevoel borgen en bevorderen. Daarom 

hebben we op onze school luisterjuffen. Leerlingen (en/of ouders) kunnen naar de 

luisterjuffen toe gaan of ‘post’ doen in de hiervoor bestemde brievenbus.  De luisterjuf 

zal in gesprek gaan met het kind en probeert tot een oplossing te komen. Mocht het 

nodig zijn, kunnen er daarna nog gesprekken worden georganiseerd samen met het 

kind, de leerkracht en eventueel ouders.  

De luisterjuffen op ’t Palet 

      
Nikki Drenthen (Groep 3B)    Suzy Chorlton (groep 7) 

 

 
Kinderraad is jury van de ontwerpwedstrijd 

 

Maandag 7 november kwam de kinderraad bij elkaar. We gingen alle ontwerpen die 

waren ingeleverd bekijken. We hebben hele mooie projecten gezien. Je kon een 

project maken met 3 kenmerken (Diversiteit, Verbondenheid en Vertrouwen). Dit zijn 

de drie kernwaarden van onze school. De winnaars zijn nog niet bekend. We hebben 

er wel al een paar gekozen die zouden kunnen winnen. Wat ons opviel was dat er 

veel verschillende ontwerpen waren. Er waren veel leuke manieren van die projecten 

zoals een toren of van tekeningen, gedichtjes en nog veel meer leuke manieren. Er 

zijn heel veel projecten ingeleverd iets van 29 of 30 of meer en ze waren erg mooi.  

De winnaar of winnaars worden op een leuke manier bekend gemaakt op een latere 

datum. Dit gaan we in een volgende nieuwsflits bekend maken. 

Het was een leuke middag. 

 

gemaakt door Igor Chrapusta en Raond Shekho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Even voorstellen 

4 keer per jaar vindt er een overleg plaats met alle betrokkenen van ons 

Speelleercentrum. Dit met als doel de ontwikkeling van onze kinderen zo goed 

mogelijk te laten verlopen. De vaste betrokken partners zijn: Basisschool 't Palet, 

Kinderopvang Korein, de GGD, Wij Eindhoven en de Lumens groep. Daarnaast zijn de 

wijkagent en de leerplichtambtenaar ook betrokken partners. Hieronder zal iedere 

contactpersoon zich kort voorstellen:  

 

Basisschool t Palet:  

 

 
Mijn naam is Anneke van Heugten. 

Met heel veel plezier ben ik intern begeleider in de onderbouw. 

Mijn deur staat open maar ook per telefoon en mail ben ik bereikbaar voor 

eventuele vragen en of hulp. 

 

 
Ik ben Mandy Oppers en ben de leerkracht van groep 1-2a en taalklas. Op 

maandag, woensdag en vrijdag draai ik de taalklas en op donderdag ben ik in 1-

2a te vinden. Op dinsdag werk ik aan taken buiten de klas.  

Na mijn ervaring in het pedagogisch werkveld ben ik gaan werken in het 

basisonderwijs. Elke dag probeer ik het beste uit de kinderen te halen door te leren 

en spelen in een betekenisvolle omgeving. 

 

 
Mijn naam is Mirre. Ik ben intern begeleider (IB-er) van de groepen 4 t/m 8. 

Daarnaast ben ik gedragsspecialist en aandachtsfunctionaris op school en 

ondersteun ik kinderen bij sociaal-emotionele hulpvragen.  

Zorg dragen voor een optimale ontwikkeling van ieder kind in goede 

samenwerking met leerkrachten, ouders en het kind zelf, daar ligt mijn missie.  

Momenteel ben ik in verwachting en ben ik dit schooljaar met verlof van begin 

november tot eind maart.  

 



 

 

Korein:  

 
Trees Ackermann 

Locatiemanager Korein Wenckenbachstraat 

Samen met een team van pedagogisch professionals verzorg ik de dagopvang, 

peuterwerk, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang binnen onze 

Speelleercentrum Boschdijk. 

 

GGD:  

 

Vanwege reorganisatie hebben we momenteel geen vast contactpersoon van de 

GGD. Dit volgt vanaf januari 2023 voor zowel de kinderen 0-4 als 4-12 jaar.  

 

Wij Eindhoven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Henriette en Lara beide werkzaam bij WIJeindhoven. WIJeindhoven is er 

voor alle inwoners van de gemeente Eindhoven. Wanneer je (tijdelijk) hulp nodig 

hebt dan zijn WIJ je startpunt voor  ondersteuning. Wij kijken graag met je mee. Je 

houdt zelf de regie en WIJ doen wat nodig is. 

  

 

 
 

Ik ben Bob Boshoven, ik werk voor WIJeindhoven als Verbinder voor de wijken 

Limbeek, Barrier, Woensel West en Vredeoord. Ik ondersteun inwoners die iets willen 

doen voor de wijk, of inwoners die tijd over hebben en deze willen invullen. Ook 

ondersteun ik bij organisatie van nieuw op te zetten activiteiten in de wijk. 

 

 

 

 



 

 

 

Lumens groep:  

 

 
 

Mijn naam is Batoul Heijdenrijk. Ik werk bij Lumens als pedagogische ondersteuner.  

Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit 

de sociale basis en is dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten.  

Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt 

alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan 

kijken we samen wat nodig is.  

Hartelijke groet,  

Batoul Heijdenrijk - Zouhair 

06 30885640  

b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl  

 

Leerplichtambtenaar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joost Geurts, 40 jaar oud en als Consulent Leerplicht / Leerplichtambtenaar 

verbonden aan Basisschool ’t Palet. Als Consulent Leerplicht heb ik kort gezegd 

een 3-tal wettelijke functies, namelijk: het stimuleren van kinderen en jongeren om 

(weer) naar school te gaan. Bijvoorbeeld door mee te denken over oplossingen en 

te bekijken of het huidige onderwijs passend is voor de leerlinge en jongere. 

Daarnaast kan ik eventuele vrijstellingen geven, zodat een leerplichtige leerling 

(tijdelijk) niet naar school hoeft en als laatste en hoogstwaarschijnlijk de bekendste 

reden is het handhaven bij ongeoorloofd schoolverzuim (waaronder te laat 

komen). 

 

Wijkagent:  

Emmy de Nijs  

Ik ben Emmy de Nijs,41 jaar en sinds 2004 werkzaam bij de politie. 

Na 18 jaar in het Centrum van Tilburg gewerkt te hebben heb ik in 

januari 2022 de overstap gemaakt naar Eindhoven en ben aan de 

slag gegaan als wijkagent van Woensel West. Eindhoven is mij niet 

onbekend, aangezien ik er de afgelopen 20 jaar gewoond heb.  

 

Ondanks een druk werkrooster probeer ik zoveel mogelijk in de wijk 

aanwezig te zijn zowel fysiek als op de achtergrond om samen 

met partners te zorgen voor een goed leefklimaat! Daar heb ik bewoners ook hard 

bij nodig dus wil je met mij in contact komen? Spreek me aan als je me ziet, stuur 

een bericht via het contactformulier op www.politie.nl of bel naar 0900-8844. 

 

 

 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl


 

 

 

 

Batterijen Battle 

In de bijlage vindt u een brief voor het inzamelen van lege batterijen. De actie loopt 

van 07 november 2022 tot en met 25 november 2022. We kunnen als school een 

show winnen van Victor Mids. 

 

 

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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