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AGENDA
Maandag 29 oktober

Creamiddag onderbouw

Maandag 5 november

Creamiddag midden- en bovenbouw

Donderdag 8 november

Ouderraad vergadering 13.45-15.00uur

Sportstudenten bij de gym,
In november komen er 4 studenten van de ALO Fontys sporthogeschool op
donderdag stage lopen bij juf Marly. Zij gaan onder begeleiding van juf Marly lessen
bewegingsonderwijs geven en in de pauzes spellen aanbieden.
Binnenkort komen ze zich aan de klassen voorstellen. Twee studenten stellen zich
alvast in deze schoolflits aan u voor:
Hoi allemaal,
Ik ben Ferry Koomen en kom binnenkort op ’t Palet stage lopen.
Ik zelf hou erg van sporten, vandaar mijn keuze voor deze opleiding.
Trampolinespringen en voetbal met name. In 2014 ben ik 2e van
Nederland geworden met trampolinespringen. In 2015 heb ik een
jaar lesgegeven in trampoline springen en in 2016 ben ik begonnen
met het trainen van de F1 bij ODC in Boxtel tot het einde van dat seizoen. Ik heb dit
altijd met veel plezier gedaan alleen vanwege de tijden ging dit niet meer samen
met mijn studie. Helaas doe ik dat dus op het moment niet meer. Ik ben blij dat ik
met 3 studenten in het stagegroepje zit en we samen bij jullie les mogen komen
geven. Mocht je willen kennismaken kom dan gerust eens langs.

Even voorstellen
Mijn naam is Thom, ik ben 20
jaar oud en woon samen met
mijn ouders en broertje in
Utrecht. Buiten school doe ik
aan american football bij de
Utrecht Dominators. Ik houd
ook van surfen en
snowboarden. Naast
american football vind ik het
leuk om nieuwe sporten uit te
proberen. Zelf wil ik altijd
winnen, maar ik kan ook goed
tegen mijn verlies. Ik vind
sportief spelen het aller
belangrijkst. Mijn lievelingseten
is roti kip (Surinaams), mijn
favoriete
vakantiebestemming is Corfu
(eiland in Griekenland) en mijn
favoriete artiesten zijn Ronnie
Flex, La Fuente & Drake. Mijn
levensmotto: een negatieve
houding is als een lekke band,
je komt er nergens mee totdat je hem vervangt.
Binnenkort kom ik op ’t Palet stage lopen. Ik heb er veel zin in. Tot snel!

Doe mee met het Basisschool Schaatsfestijn!

Op vrijdagavond 16 november doet ’t Palet weer mee met het jaarlijkse Basisschool
Schaatsfestijn. Ben je 6 jaar of ouder en kun je zonder rekje schaatsen? Meld je dan
uiterlijk 2 november aan! De informatiebrief plus aanmeldstrookje zijn per email
verstuurd. Je kunt kiezen voor een rit van 20 of van 40 minuten. Als je zelf geen
schaatsen hebt kun je die op de ijsbaan huren (€5). Meedoen kost €2,50 en na
afloop krijg je een medaille. Ouders en andere familieleden hebben gratis toegang
om je aan te moedigen!

Marathon Eindhoven
Op zondag 14 oktober was het dan zover. We zijn vandaag aan de start verschenen
met maar liefst 163! deelnemers. Het al best indrukwekkende record van vorig jaar is
gewoon wederom aan flarden gerent. Een super prestatie van onze school waar we
met z’n allen trots op mogen zijn.
De dag begon al super met een heerlijk zonnetje en een lekkere tempratuur om te
rennen. De 5 km lopers mochten als eerste van start. Samen met meneer Paul heeft
iedereen de finish gehaald, super knap gedaan. Bij de 1,6 km was het iets drukker.
Het eerste stuk was het moeilijk rennen omdat het erg druk was op het parcours.
Maar vanaf het moment dat het breder werd kon er snelheid gemaakt worden en
werd er echt gerent. Na afloop kregen alle kinderen en hun begeleiders een mooie
medaille, een banaan en een bidon, zodat iedereen weer even bij kon tanken van
deze knappe prestatie.
Doen jullie allemaal volgend jaar weer mee?

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

