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AGENDA
Maandag 8 oktober
Vrijdag 12 oktober
Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19
oktober
Maandag 22 oktober
Dinsdag 23 oktober

Crea Onderbouw en
Kinderraad 14.00-15.00 uur
Einde kinderboekenweek
Herfstvakantie
Weer naar school,
Hoofdluiscontrole, Muzieklessen
Muzieklessen

Nieuwe interim directeur
Helaas hebben we in september geen geschikte kandidaat voor directeur op ’t Palet
gevonden. In overleg met de benoemingsadviescommissie en het bestuur is er
besloten om op zoek te gaan naar een interim directeur.
Samen met het bestuur zijn we uitgekomen bij de vorige directeur, Yvonne van
Mierlo. Zij kent de school en de wijk goed door haar verleden als directeur op onze
school en haar huidige rol als voorzitter bij de Buurtonderneming Woensel West. In
het onderstaande stukje stelt zij zich vast aan iedereen voor.
Vanaf a.s. maandag zal Yvonne parttime op school zijn. Zij blijft dit schooljaar als
interim directeur aan onze school verbonden. Dit geeft ons de tijd en ruimte om
samen met de MR te beslissen over het tijdstip waarop we een nieuwe vacature
willen gaan uitzetten.
Vanaf maandag zal Judy-Ann dan weer op de maandag, dinsdag en donderdag
aanwezig zijn.
Mochten jullie nog vragen hebben loop dan gerust bij Yvonne of Judy-Ann even
binnen.

Beste ouders/verzorgers,
Met dit bericht wil ik me voorstellen. Ik ben Yvonne van Mierlo-Arts. Vanaf
volgende week zult u mij als de nieuwe directeur van ’t Palet in het spilcentrum
zien.
Helemaal nieuw ben ik niet. Misschien kent u mij ook nog van mijn eerdere periode
als directeur op deze prachtige school. Van 2009 tot 2014 heb ik bij mogen dragen
aan alles, wat deze school zo mooi maakt. En daar kijk ik met een goed gevoel op
terug!
Ik ben als voorzitter van de Buurtonderneming Woensel West nog steeds betrokken
bij uw wijk. En ik zie het als een kans om als directeur én als voorzitter nog meer te
verbinden, zodat het voor u en voor uw kind nóg beter toeven is in Woensel West.
De komende weken zal ik parttime aanwezig zijn. Dat zal duren tot er opvolging
geregeld is op mijn huidige school in Kindcentrum Fellenoord. Daarna ben ik
fulltime op ’t Palet.
Ik hoop snel kennis te maken met u. Loop
gerust eens binnen!

Kinderboekenweek

Afgelopen woensdag was de opening van de kinderboekenweek met als thema
“kom erbij”. We hebben de kinderboekenweek samen geopend in de aula. We
hebben samen gedanst op het liedje kom erbij van kinderen voor kinderen en we
hebben een quiz gedaan waarbij de kinderen moesten raden welke
kinderboekenvriendjes bij elkaar hoorden. Tijdens de kinderboekenweek besteden
we veel aandacht aan lezen en voorlezen. In de hal staat een grote boekenkist
waaruit kinderen een boek kunnen ruilen met een boek van thuis! Veel lees plezier!

OPVOEDEN IS SAMENSPEL
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk en leuk, maar soms ook moeilijk.
Opvoeden hoef je niet alleen te doen: Opvoeden is samenspel.
Wij weten dat je het al supergoed doet. Daarom maken wij graag gebruik van de Week van
de Opvoeding om:
ALLE OUDERS EEN COMPLIMENT TE GEVEN!
Voor praktische tips over opgroeien en met alle mogelijke (opvoed)vragen kun je bij mij
terecht.
Je kunt me altijd bellen en aanspreken op school.
Tot ziens,
Uw Pedagogisch Ondersteuner
Batoul Heijdenrijk – Zouhair
Mobielnummer: 06 30 88 56 40
Mailadres: 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 bij
Korein
 Spilcentrum Boschdijk maandag van 11.00 – 12.00 (begane grond,
achterkant)
 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

