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Schooljaar 2021-2022 

Datum: 22 oktober 2021 

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

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

 

 

AGENDA 
Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021 

Talentweken 1 t/m 26 november 2021 

Volgende Nieuwsflits 12 november 2021 

 

Versoepelingen na de herfstvakantie 

Na de herfstvakantie gaan we weer een aantal versoepelingen in onze school 

doorvoeren. We willen de ouders (uit de onderbouw) graag weer de gelegenheid 

geven om binnen te komen in de school. Dat vinden we namelijk erg belangrijk! 

Hieronder zetten we de veranderingen voor u op een rijtje: 

➢ De ouders van de kinderen uit de groepen 1/2 mogen ’s ochtends doorlopen via 

de centrale hal naar het binnenplein (de speelplaats). 

➢ Om 8.25 uur komen de leerkrachten van de groepen 1/2 de kinderen daar 

ophalen.  

➢ Op alle woensdagen mogen de ouders van de kinderen uit de groepen 1 mee 

naar binnenlopen en daar kijken in de klas tot 8.45 uur. 

Op alle vrijdagen geldt dit voor de ouders van de kinderen uit de groepen 2.  

➢ De andere kinderen (van de groepen 3 t/m 8) komen gewoon net als nu 

zelfstandig naar binnen. Deze kinderen zijn dit inmiddels gewend en op deze 

manier stimuleren we ook hun zelfstandigheid. 

➢ Mocht u als ouder (van groep 3 t/m 8) toch een dringende boodschap hebben 

voor de leerkracht dan mag u meelopen met uw zoon/dochter. We vragen dan 

wel om het bij een korte mededeling te houden; voor een (uitgebreider) gesprek 

vragen we u om een afspraak te maken met de leerkracht (liefst per mail). 

➢ De inlooptijd blijft tussen 8.15 uur en 8.30 uur. 

➢ We merken dat er nog regelmatig kinderen na 8.30 uur binnenkomen (dit zijn 

veelal dezelfde kinderen). U zult begrijpen dat dit storend is voor de rest van de 

groep en we willen dan ook iedereen dringend verzoeken om ervoor te zorgen 

dat iedereen op tijd binnen is! 

➢ De hekken voor de school zullen ook weg zijn na de herfstvakantie. Dat betekent 

dat de “kiss and ride” dan weer open gaat en ouders ook weer op het bordes 

mogen komen. 

➢ Ook hierbij het dringende verzoek om op de “kiss and ride” geen auto’s te 

parkeren en deze strook alleen te gebruiken om uw kind in of uit te laten stappen 

om vervolgens gelijk stapvoets verder te rijden.  

➢ Mocht u toch willen parkeren, doe dit dan in een parkeervak ergens in de 

omliggende straten. 

➢ Nog beter is het als u te voet of met de fiets komt. Helaas zien we nog regelmatig 

gevaarlijke situaties ontstaan rondom de school. Laten we er samen voor zorgen 

dat de kinderen veilig van en naar school kunnen gaan! 
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➢ De richtlijnen omtrent het uitgaan van de school blijven vrijwel hetzelfde: de 

ouders van de groepen 1 t/m 3 wachten op het binnenplein; de andere ouders 

wachten buiten op het bordes.  

➢ Graag de centrale hal alleen gebruiken door de ouders van de kinderen uit de 

groepen 1 t/m 3 en alleen om doorheen te lopen; gelieve de hal dus niet te 

gebruiken om te wachten of te blijven hangen! 

 

Op deze manier proberen we langzaamaan weer richting het “oude” te gaan. 

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne herfstvakantie en zien we elkaar weer 

terug op maandag 1 november! 

 

Ruben & Raul 

 

Brengen kleuters bij slecht weer 

Er is soms wat onduidelijkheid of de kinderen uit de groepen 1/2 wel of niet zelfstandig 

naar binnen lopen. In principe verloopt het brengen van de kinderen uit de groepen 

1/2 zoals hierboven staat aangegeven: de juffen komen de kinderen ophalen op het 

binnenplein. Indien het hard regent, mogen de kleuters zelf naar binnen lopen zodat 

jullie niet in de regen hoeven te wachten. Dit wordt dan aangegeven door de 

directie die op het bordes en/of op het plein staat.  

 

Inloop ouders 

Op de kalender staat aangegeven dat er op dinsdag 2 november en op maandag 

13 december een inloop is voor ouders. Omdat we nog steeds voorzichtig moeten 

zijn met betrekking tot de coronamaatregelen in de school komen die inloop 

momenten te vervallen. Hopelijk kunnen we vanaf januari deze inloop momenten 

weer wel door laten gaan. 

 

Netflixserie Squid Games  

Zoals u mogelijk heeft gemerkt, is de Netflix serie “Squid Games” ontzettend populair 

onder verschillende leeftijdsgroepen. Deze serie gaat over een groep volwassenen 

die kinderspelletjes spelen met een mogelijke dodelijke afloop. De serie heeft als 

kijkwijzer 16 jaar en ouder.  

 

Desondanks merken we dat ook kinderen op school bekend zijn met deze serie. Ze 

zien delen van deze serie terug op Youtube, Tik Tok en andere social media. We zien 

dat veel van de spelletjes die voorkomen in de serie, worden nagespeeld op het 

schoolplein. Kinderen geven aan dat ze het kennen van social media maar er zijn 

ook kinderen die de serie kijken op Netflix.  

 

Wij willen u als school erop wijzen dat mogelijke beelden schadelijk kunnen zijn voor 

jonge kinderen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onderstaande link 

van het jeugdjournaal: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2401416-zorgen-over-kinderen-

die-de-populaire-serie-squid-game-kijken.html 

 

Wij verzoeken u om die reden dringend om, mocht uw kind hiermee in aanraking 

komen, er samen over in gesprek te gaan en de kijkwijzer (16+) in acht te nemen.  

 

Uitzending onderweg naar de regio 

In de vorige nieuwsflits lieten we al weten dat we binnenkort op tv komen bij het 

programma “onderweg naar de regio” van RTL4. Per ongeluk werden daar de 

verkeerde data genoemd. De uitzending is op zondag 31 oktober om 15.30 uur; de 

herhaling is zaterdag 6 november om 13.30 uur. 
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