Schooljaar 2017-2018
Datum: 13-04-2018
bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl
e-mail: palet@skpo.nl

AGENDA
Dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april
Woensdag 18 april

Cito Eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7
Ouderraad 11.00u – 12.15u

Donderdag 19 april

Excursie groep 5

Vrijdag 20 april

Koningsspelen / sportdag

Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei

Meivakantie

Maandag 7 mei

Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei

Weer naar school
Muziekles
Muziekles
Creamiddag
Kinderen vrij (Hemelvaart)

Maandag 14 mei

Kinderraad

Dinsdag 15 mei

Creamiddag

Dinsdag 8 mei

Staken
Vandaag was de school dicht vanwege de regionale staking in Brabant en Limburg.
Onze leerkrachten hebben vandaag op twee plekken aandacht gevraagd voor de
aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht.
Eén groep is aan het werk gegaan bij het verpleeghuis Vonderhof in Eindhoven. Hier
hebben zij hand- en spandiensten verricht om ook deze beroepsgroep een hart
onder de riem te steken. Door activiteiten uit te voeren met de ouderen hebben zij
vandaag gezorgd voor minder werkdruk in de zorg.

De andere groep heeft deelgenomen aan de manifestatie in Eindhoven om ook
daar onze stem te laten horen en ons te laten zien. Zij geven daar een signaal af om
het mooie beroep wat wij hebben te waarderen. Dit om ervoor te zorgen dat we in
de toekomst ook nog collega’s hebben.

Verhuizing
De komende week wordt het directiekantoor beneden leeggehaald en zullen we
deze ruimte gaan inrichten als klaslokaal. Na de meivakantie
start hier de nieuwe instroomgroep 1e. Aangezien deze
ruimte kleiner is dan een klaslokaal zullen hier dan ook
uiteraard minder kinderen instromen. Mocht u Dave of JudyAnn willen spreken. Zij zijn iedere dag bij de start van de
school bij de deur, in de gang of buiten te vinden.
Het kantoor bij de bieb wordt ingericht met flexplekken voor
medewerkers van school en van Korein. Onder schooltijd is
dit de werkplek voor Dave en Judy-Ann. Daarnaast hebben
we op de eerste etage spreekruimtes en bij Korein waar zij ook gebruik van zullen
maken.
Volgend schooljaar wordt het lokaal van de instroomgroep, de taalklas.
Koningsdag / sportdag
Op 20 april vieren we bij ons op school Koningsdag. We starten deze dag in de
groep waar we met elkaar het Koningsontbijt zullen eten. Kinderen hoeven hiervoor
geen eten mee te brengen. Ook het fruit eten en drinken wordt op deze dag
verzorgd. Wel graag een bordje en een mesje meegeven voor het ontbijt. Bekers
hebben we op school. Om goed te kunnen bewegen verwachten we de kinderen
in sportieve kleding naar school komen.
Na het ontbijt zullen de groepen 5-5/6-6-7-8 vertrekken naar de locatie
Groenewoudseweg en Strijp-S. Op deze plekken staan de activiteiten klaar.
De groepen 1-2, en 3 t/m 4 blijven deze dag op school. Voor de groepen 1-2 staan
de activiteiten klaar op het schoolplein beneden, in de speelzaal en in de
wijk(vossenjacht). Voor de groepen 3 t/m 4 vinden de activiteiten plaats op het
balkon, in de activiteitenruimte, in de klas en op het bordes.
Om 09.15u wordt de sportdag gestart met een warming-up op het schoolplein.
Hieraan zullen de kinderen uit groep 1 t/m 4 deelnemen. De groepen 5 t/m 8 zijn
dan onderweg naar hun locatie om op tijd te kunnen starten. Hulpouders krijgen
maandag een brief per mail met informatie. Met zijn allen gaan we er een sportieve

dag van maken.

Schoolfruit
Komende week
vindt de laatste
levering van het
schoolfruit plaats.
Dat betekent dat
we de afgelopen
20 weken weer
geproefd
hebben van veel verschillende soorten fruit en groente. Dit proeven kan alleen door
de uitstekende coördinatie van Saskia Kweens met hulp van Sanne Dingemans en
doordat er vele ouders hebben meegeholpen met het snijden van het fruit. Namens
de kinderen heel veel dank hiervoor!
Voor komende week eten we het fruit op dinsdag, woensdag en donderdag i.v.m.
de Koningsdag/sportdag op vrijdag. Mochten er ouders zijn die dinsdag mee willen
helpen met snijden dan bent u van harte welkom in de koffiekamer om 08.30u /
08.45u.
Na de meivakantie is er geen schoolfruit meer. Graag zien wij dat u doorgaat met
het meegeven van fruit voor in de ochtend. Zo dragen we samen bij aan een
gezonde leefstijl.
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

