
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023 

Datum: 9 december 2022 

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

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

 

 

 

AGENDA 
13 december MR Vergadering 

22 december 16.45-18.00 Kerstdiner 

18.00-19.00 Kerstmarkt 

26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie 

9 januari  Jaaropening 

Week van 9 januari Luizencontrole 

11 januari  Inloop ouders 

20 januari Volgende Nieuwsflits 

 
 

Alvast hele fijne feestdagen  

Dat wensen we groot en klein  

Samen met je naasten  

Geniet en heb het fijn  

 

2022 is weer snel gegaan 

Ook dit jaar hebben we voor uitdagingen gestaan 

 

Een grote groep Nieuwkomers in ons hart gesloten 

Werken met een Nieuwkomersgroep werd daarom besloten 

 

Prachtige scores op de midden- en eindtoetsen én hoge mate van tevredenheid  

Het resultaat van werken vanuit vertrouwen, diversiteit en verbondenheid 

 

De laatste twee weken vieren we het kerstfeest  

Iets waar u in deze nieuwsflits meer over leest  

 

Een jaar met een lach, soms een traan maar bovenal plezier  

Dankbaar zijn we daarom allen hier  

 

Voor 2022 de laatste nieuwsflits  

Op naar 2023 en een fijne tijd 

En voor nu: alvast fijne feestdagen vol genot en gezelligheid.  

 

 

Namens team ‘t Palet 

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


 

 

 

 

Wereld met lef 

 

“Wij (nieuwekomersklas) doet project voor VR brill. 

Wij willen nederlandse leren met de VR brill. 

Juf Wendy en meester Kevin helpen wij met project, wij wonnen 4.000,00 euro voor 

aanschaf VR brill!” 

Iryna & Mariia 

 

“Wij heb € 4.000 gewonen, maar hoe en waarom. Omdat mij juf en meester heeft ons 

papier gegeef. We heb daar geschrijf waarom we heb VR bril nodig. Onze juf heeft 

foto’s gemaakt en naar Wereld Met Lef gegeeven. 

Wereld met lef vind een mooi idea!!! Daarom heb we € 4.000. 

We heb 1 jaar om € 4.000. We moet VR Brilen koopen voor de school en onze klas!!!” 

Amaan 

 

 
 

 

 

Kerstviering 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ons kerstdiner en de kerstmarkt zal dit jaar gehouden worden op donderdag 22 

december. Het kerstdiner is van 17.00-18.00 uur. De inloop voor het kerstdiner is vanaf 

16.45 uur. De leerlingen nemen een gerecht mee vanuit thuis. De inschrijflijst om een 

gerecht te noteren hangt vanaf 13 december in de groep van uw kind(eren).  

 

Aansluitend is onze kerstmarkt van 18.00-19.00 uur. Boven op de gang en beneden 

vindt het plaats. In de aula kunnen tevens alle leerlingen hun gekozen boek komen 

ophalen.  

 

Dit jaar zijn er geen vaste prijzen voor de gemaakte producten gemaakt. De bijdrage 

kiest u zelf. Het opgehaalde geld gaat dit jaar naar de voedselbank.   

 

De kerstcommissie.  

 

 

 

 



 

 

Schaken 

25 november zijn we begonnen met de schaaklessen op ’t Palet. We hebben super 

veel enthousiaste en gemotiveerde kinderen die zich hadden aangemeld. Maar liefst 

43 kinderen uit de groepen 4 t/m 8 doen er mee aan de lessen, verdeeld over 3 

groepen. 

     
In de eerder nieuwsflits is vermeld dat het schaaktoernooi in december zou plaats 

vinden. Dit toernooi wordt verzet naar februari, zodat de kinderen die pas net gestart 

zijn, dan ook mee kunnen doen.  

Rayan Nouri uit groep 6 is ook 2 weken gelden gestart met de schaaklessen. 

Hieronder vertelt hij over zijn ervaring. ‘’De schaaklessen zijn erg leuk. Als we 

binnenkomen, gaan we eerst samen lunchen. Daarna krijgen we een korte instructie 

en leren we belangrijke schaakzetten. Als we dit hebben gedaan gaan we tegen 

elkaar schaken en aan het einde van de les werken we ook nog in de werkboekjes. 

We leren daar hoe we schaak moeten zetten d.m.v. puzzels. Het is erg interessant en 

de meester kan goed uitleggen.’’  

 

 
 

 

Mededeling vanuit de Ouderraad 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Helaas komt het nog te vaak voor dat de toiletten op school niet netjes 

achtergelaten worden voor een ander.  Voor veel kinderen is dit vervelend.  De 

toiletten worden dagelijks schoongemaakt. 

 

Voor niemand is het fijn om zo de toiletten aan te treffen en daarom is het onze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Zou u dit in verband met de hygiëne samen met uw kind thuis nog willen bespreken? 

 

Alvast dank hiervoor. 

De ouderraad 



 

 

Nieuws van de MR 

De medezeggeschapsraad (MR) van 't Palet besprak onlangs de volgende 

onderwerpen: 

• Het Jaarplan 2022-2023 met als belangrijkste thema's de missie en visie van 't 

Palet, de nieuwe rekenmethode en nieuwkomersonderwijs 

• De actuele coronamaatregelen en scenario's m.b.t. ventilatie en UV-C 

verlichting 

• Mogelijkheden om ouderbetrokkenheid en communicatie met ouders te 

versterken 

• De begroting 2023 bekeken we samen kritisch en de MR heeft hierover 

positief geadviseerd 

In de notulen kun je uitgebreider lezen welke onderwerpen werden besproken. De 

notulen zijn in te zien via de Schoolapp van 't Palet. Mocht je vragen hebben of zijn er 

onderwerpen die je graag aan de orde wilt stellen via de MR, neem dan contact 

met ons op via de mail: MR-Palet@skpo.nl. 

  

Hartelijke groeten, 

Elke, Marieke, Jantine, Ahmed (ouder MR) 

Paul, Marjolijn, Mirre, Marianne (personeels MR) 
 

 

 

 

 

Komt u ook naar de thema ochtend 21 december in de Ouderlounge?  
De kerstvakantie staat alweer voor de deur! Daar waar de ene ouder een gat in de 

lucht springt en ernaar uit kijkt, krijgt een andere ouder er buikpijn van. Elke ouder 

heeft hier een eigen gevoel bij en dat is heel normaal. Hoe leuk zou het zijn als we 

met elkaar in gesprek zouden gaan en van elkaar zouden kunnen horen hoe 

eenieder de vakantie doorbrengt met de kinderen. Bent u ook zo benieuwd naar 

welke activiteiten u met uw kind kunt ondernemen of heeft u zelf leuke ideeën voor 

andere ouders? Kom dan naar de Ouderlounge op 21 december om 8.30 uur! Deze 

ochtend staat in teken van het thema “Vakantie!”. Vanuit ouders kregen we de 

vraag of de ouderlounge op een korte schooldag plaats kan vinden, daarom zal de 

ouderlounge vanaf 14 december iedere woensdag plaatsvinden vanaf 8.30 uur. Wij 

zien u graag tegemoet!  

 

Ibtissam Bahri Stichting Omnia                                                                  
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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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