Schooljaar 2017-2018
Datum: 02-03-2018
bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl
e-mail: palet@skpo.nl

AGENDA
Woensdag 7 maart

Maandag 12 maart

Training
Schoolzwemkampioenschappen
Groep 3/4 14.00u – 14.40u
Groep 5/6 14.45u – 15.25u
Groep 7/8 15.30u – 16.15u
(Let op dit is op eigen gelegenheid)
Kinderraad 14.00u-15.00u

Woensdag 14 maart

Kinderoptredens 09.00u (groepen 1/2)

Woensdag 14 maart

Training
Schoolzwemkampioenschappen
Groep 3/4 14.00u – 14.40u
Groep 5/6 14.45u – 15.25u
Groep 7/8 15.30u – 16.15u
(Let op dit is op eigen gelegenheid)
Ouderraad 13.45u – 15.00u

Donderdag 15 maart

Vakantierooster
Het vakantierooster voor komend schooljaar is al vastgesteld. Hieronder vindt u de
geplande weken. De studiedagen worden later in het jaar met de MR vastgesteld.
Start schooljaar
20 augustus 2018
Herfstvakantie
15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie 04 maart 2019 t/m 08 maart 2019
Meivakantie
22 april 2019 t/m 03 mei 2019
Zomervakantie
08 juli 2019 t/m 16 augustus 2019
Paashaas gezocht
Donderdag 28 maart vieren wij Pasen op school.
Wij zijn nog op zoek naar een ouder die graag de paashaas wilt zijn voor die dag.
U zult dan een gehele dag bezig zijn bij ons op school.
Van ons krijgt u nog verdere instructies binnenkort, hier zijn wij momenteel nog mee
bezig.
Er is een paashaaspak aanwezig.
Wie wil ons op donderdag 28 maart helpen? Schrijf u in via de button Hulpouders in
de app of stuur een mail naar palet@skpo.nl of geef het door aan één van
onderstaande personen
De paascommissie.
Sanne Dingemans (Lieve en Janne) , Diana Schinkel (Eden en Collin) , Direna
Hermans(groep 3b) en Manon de Wit (groep1-2a en 1-2b)

Gevonden voorwerpen
Mist u een handschoen, sjaal of muts? Kijk even bij onze gevonden voorwerpen!

Help je kind goed op weg met Pedagogische Ondersteuning op maat van Lumens
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de
manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt
het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de
opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan komt de
Pedagogische Ondersteuner op huisbezoek om samen met jou te kijken hoe ze
hierbij kan helpen. Jullie kijken samen wat nodig is en dan maken jullie een plan op
maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo
spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de
thema’s en de materialen die je kind op school of de
kinderopvang gebruikt.
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind, de Pedagogische medewerker
van de kinderopvang of bij Batoul Heijdenrijk
(Pedagogisch Ondersteuner voor Korein Kinderplein en
de basisschool ’t Palet).
Pedagogisch Ondersteuner
Batoul Heijdenrijk
Lumens
Telefoon: 06-30885640
Mail: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

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 in de spreekkamer tegenover
de bieb
 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

