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We gaan een gezellige tijd tegemoet.
Morgen komt de Sint aan in Nederland, tenminste als alles goed gaat.
Traditiegetrouw versieren de ouders op de vrijdag ervoor de hele school. Helaas is dat
dit schooljaar niet mogelijk. Daarom zijn de kinderen onze helpende handjes.
In groep 1-2B zijn de kinderen begonnen aan een Blockposter.
Iedereen kleurt een klein stukje van een grote kleurplaat die
op het prikbord in de gang komt te hangen.

In groep 4B hebben de kinderen fopkadootjes ingepakt
voor aan het plafond in de gang. Zo krijgen we toch
een versierde school in Sint-stijl.

Het blijft raar om als team zo weinig contact te hebben met alle ouders. We missen
jullie in school en hopen dat alles snel weer wat normaler wordt.
Voor nu: blijf gezond en kijk naar elkaar om!
Rian Slenders

AVG Richtlijnen
Reeds eerder heeft u voor uw kind aangegeven waar u wel
en geen toestemming voor geeft i.v.m. overdracht van
persoonsgegevens.
Indien u hier iets in wilt aanpassen, hebben we daar een
mogelijkheid voor aangemaakt in onze schoolapp.
Dit is dus alleen van toepassing indien u er iets in wilt wijzigen.

Klassenboek
Sinds enkele weken werken wij binnen onze schoolapp met Klassenboek.
Dit is een gesloten omgeving waarin de leerkracht informatie / foto's kan delen met
ouders.
Alleen ouders uit de betreffende groep hebben toegang tot Klassenboek, in
tegenstelling tot Groepen, die we voorheen gebruikten. De Groepen zijn daarom
uit onze schoolapp verwijderd.
Heeft u nog geen schoolapp, of werkt deze niet meer?
•
•
•
•
•

•

Verwijder de oude app van uw telefoon.
Download ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play
Store (Android).
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 login 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.

Glow
Zoals u wellicht heeft kunnen zien ziet Glow er dit jaar iets anders uit door de corona
maatregelen. O.a. is er een groot lichtkunstwerk te zien in de avond dat de gehele
stad Blauw kleurt. Ook zijn er rode ballonnen door de stad te vinden.
’t Palet had besloten om dit jaar niet mee te doen aan alle activiteiten rondom
Glow, maar met een aantal leerlingen hebben we wel dots gemaakt die voor de
raam gehangen kunnen worden. Misschien heeft u er wel over gehoord bij het
jeugdjournaal van gisteravond. Omdat dit toch erg leuk blijkt te zijn hebben we
gevraagd of we nog bouwpakketjes via Glow en de Ontdekfabriek kunnen krijgen.
Waarschijnlijk gaat dat lukken en kunnen we volgende week aan de kinderen die
dit willen deze pakketjes uitdelen!

Herhaling MR oproep

De Medezeggeschapsraad (MR) van 't Palet
zoekt 2 nieuwe oudervertegenwoordigers!
Wat is de MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 4
personeelsleden en 4 oudervertegenwoordigers. Daarnaast sluit de schoolleiding
deels aan bij de vergaderingen voor algemene zaken. De MR houdt zich bezig met
het beleid en besluitvorming over zaken op schoolniveau zoals financiën,
organisatie, onderwijskundige zaken en gestelde doelen.
Vacature
Op dit moment is er plaats voor 2 nieuwe oudervertegenwoordigers!
Bent u graag betrokken, enthousiast, denkt u graag in het belang van kinderen en
bent u geïnteresseerd in zaken op schoolniveau? Kunt u goed een standpunt
innemen in samenspraak met anderen en bent u bereid om deel te nemen aan
ongeveer 10 bijeenkomsten per schooljaar (in de avonduren)? Stel uzelf dan
kandidaat!
Het kost gemiddeld ongeveer een half uurtje per week.
Reageren
Schrijf een stukje over uzelf met een korte motivatie. Stuur dit stukje uiterlijk vrijdag
20 november naar m.vandijk@skpo.nl. De inzendingen worden in de Nieuwsflits van
27 november geplaatst waarna alle ouders hun stem kunnen uitbrengen. Mochten
er net zoveel reacties als plaatsen zijn, vervalt het stemmen.
Mocht u n.a.v. deze vacature nog vragen hebben dan kunt u bij één van de MR
leden terecht via het nummer van school (040-2359240) of via het mailadres van
Marianne: m.vandijk@skpo.nl.
Hopelijk tot ziens!
Namens de gehele MR.
(Ilhame Chakhssi, Diana van Nunen, Mirre de Groot, Marianne van Dijk, Marjolijn
Kruijer en Paul Rentmeester)

Leden gezocht voor de Ondersteuningsplanraad (OPR),
Sta jij ook achter passend onderwijs?
Vind jij ook dat ieder kind het onderwijs moet krijgen wat hij/zij nodig heeft?
Denk je graag mee over de invulling van passend onderwijs?
Dan zijn we met de OPR op zoek naar jou!! We zijn op zoek naar een ouder die
kinderen heeft op een SKPO school.
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een onafhankelijke medezeggenschapsraad
van het samenwerkingsverband
van ouders en personeelsleden om mee te denken en praten over Passend onderwijs
binnen jouw regio.
De OPR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.
Voor extra informatie kun je contact opnemen met Leon van den Akker, 0642125450.

WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg. Natuurlijk
wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden. Daarom kijk je met
een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou kunnen doen.
Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving iemand is die je kan
helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders zoeken we gewoon
verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook met je of je zelf iets
voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij, maar WIJeindhoven is er
voor ons allemaal.
WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden:
• Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 (kantoor 1 e verdieping bij de
trap).
• Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00
• De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00
Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

