
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023 

Datum: 20 januari 2023 

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

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

 

 

AGENDA 
De Nationale Voorleesdagen Woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 

februari 

Toetsweken 23 januari – 10 februari 

Studiedag, alle leerlingen vrij 13 februari 

MR Vergadering 15 februari 

Carnaval op school 17 februari 

Volgende Nieuwsflits 17 februari 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 

 

 

 

 

We zijn 2023 goed begonnen! 

 

Op maandag 09-01 zijn we het kalenderjaar 2023 weer goed begonnen. Na een fijne 

kerstvakantie ging iedereen er weer vol goede moed tegenaan. In alle groepen 

werd feestelijk geproost met kinderchampagne. In deze Nieuwsflits daarover meer.  

 

Vanaf volgende week zullen de toetsrondes van CITO weer gaan plaatsvinden. Ook 

zullen we volgende week de jaarlijkse tevredenheidslijsten voor collega’s, leerlingen 

en ouders per mail uit gaan zetten. Wij verzoeken u de vragenlijst voor ouders in te 

vullen.  

 

Tenslotte vragen we opnieuw aandacht voor twee zaken. We merken dat kinderen 

regelmatig te laat zijn. Het is écht de bedoeling dat de kinderen uiterlijk om 08:30 uur 

in het klaslokaal aanwezig zijn zodat de lessen kunnen gaan beginnen.  

Daarnaast vragen wij aandacht voor de verkeersveiligheid rondom school. We zien 

dat er regelmatig auto’s staan op plekken waar dit niet de bedoeling is (bijvoorbeeld 

bij het voetgangerspad). Hierbij dus het vriendelijke verzoek te parkeren in de 

daarvoor bestemde vakken of (liever nog) wandelend of met de fiets te komen. 

Alvast dank! 

 

We gaan er in 2023 weer een mooi jaar van maken samen! 

 

Ruben & Raul 
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Ontwerp- en tekenwedstrijd; de winnaars zijn bekend!  
 

Op maandag 09-01 (eerste schooldag van 2023) zijn Ruben en Raul een rondje langs 

alle groepen gaan maken. In de groepen is er geproost op het nieuwe jaar. Tijdens 

het rondje heeft meester Ruben ook de winnaars van de ontwerp- en tekenwedstrijd 

bekendgemaakt. Deze werd eerder dit jaar georganiseerd. De bedoeling van de 

wedstrijd was om een tekening of ontwerp te maken over de kernwaarden van de 

school: verbondenheid, diversiteit en vertrouwen. De winnaars werden door een jury 

van ouders, kinderraad en leerkrachten/directie gekozen. Er volgt nog een gave 

actie rondom de kernwaarden. Hierover later meer!  
 

   

 

   

  



 

 

 
De Nationale Voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari. 

Deze dagen zijn bedoeld voor de groepen 1 t/m 3.  Op woensdag 25 februari is de 

opening en mogen de kinderen van groep 1 t/m 3 in pyjama naar school toe komen. 

In de aula wordt een boek voorgelezen en de kinderen krijgen een ontbijtkoek. De 

rest van de week staat in teken van boeken en veel voorlezen. Zo komt voor in de 

school een hoekje met allemaal mooie nieuwe prentenboeken, zullen de 

leerkrachten in een andere klas gaan voorlezen en zullen er verschillende activiteiten 

in de groepen plaatsvinden om aandacht te besteden aan voorlezen. Via de 

volgende site kunt u als ouder nog meer informatie vinden over de Nationale 

Voorleesdagen: https://www.bibliotheekeindhoven.nl/de-nationale-

voorleesdagen.html 

 

 

 

Resultaat Batterij inzameling 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carnaval in de wijk 

 

 

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 
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