Schooljaar 2018-2019
Datum: 23-11-2018
bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl
e-mail: palet@skpo.nl

AGENDA
Maandag 26 november

Kinderraad 14.00-15.00 u

Maandag 26 en dinsdag 27 november

Muzieklessen

Woensdag 5 december

Sinterklaasviering

Donderdag 6 december

Studiedag (de kinderen zijn vrij)

Studiedag 6 december
Let op! op donderdag 6 december hebben wij een studiedag. Dit betekent dat de
kinderen deze dag vrij zijn.

Sinterklaas
Sinterklaas is samen met zijn pieten weer in het land. Op school volgen wij het
sinterklaasjournaal op de voet. De groepen 1 t/m 4 hebben nu al twee keer post
ontvangen. Onderling ruilen de kinderen de plaatjes, maar wat moet er met deze
plaatjes gebeuren???
De school is door de ouders helemaal omgetoverd in sinterklaassfeer!

Ouders: bedankt!
Aanstaande maandag 26 november zullen de groepen 1 t/m 4 op school de schoen
zetten. Vergeet niet om de kinderen een schoen mee naar school te geven.

Muziek tijdens kerstavond op ‘t Palet
Beste ouders,
Voor onze Kerstavond op 20 december zijn wij op zoek naar iemand die een
muziekinstrument bespeelt en/of zingt. Wij willen iedereen muzikaal welkom heten en
tijdens de Kerstmarkt een nog gezelligere sfeer creëren. Heeft u interesse of kent u
iemand die dit leuk vindt? Neem dan contact op met de leerkracht van groep 1-2C
(Kim: k.verkooijen@skpo.nl) of groep 7 (Suzy: s.chorlton@skpo.nl). Reageren kan tot
en met vrijdag 7 december.
Met vriendelijke groet,
De Kerstcommissie

Vertrouwenspersoon binnen de school: de luisterjuffen
Op school willen we een veilig gevoel borgen en bevorderen. Bij eventuele
problemen kunnen leerlingen altijd terecht bij hun eigen leerkracht. Toch willen we
ook graag nog een andere mogelijkheid bieden om eventuele problemen kenbaar
te maken. Daarom hebben we op onze school luisterjuffen.
Leerlingen (en/of ouders) kunnen naar de luisterjuffen toe gaan of ‘post’ doen in de
hiervoor bestemde brievenbus. Deze brievenbus zal komen te hangen bij de ingang
van de school. De luisterjuffen gaan binnenkort op bezoek in de groepen om
hierover te vertellen.
Op het moment dat het duidelijk is dat een leerling een probleem heeft, zal de
luisterjuf in gesprek gaan met het kind en proberen om samen tot een oplossing te
komen. Mocht het nodig zijn, kunnen er daarna nog gesprekken worden
georganiseerd samen met het kind, de leerkracht en eventueel ouders.
De luisterjuffen op ’t Palet

Nikki Drenthen (groep 3a)

Suzy Chorlton (groep 7)

Bericht van de Organisatie van het Schaatsfestijn, IJsclub Eindhoven
Aan alle deelnemende scholen aan het “Basisschool Schaatsfestijn”.
Bedankt voor jullie deelname aan dit mooie schaatsfestijn afgelopen vrijdag 16
november. Wij hopen dat iedereen ervan genoten heeft.
In het Eindhovens Dagblad stond zaterdag 17 nov. onderstaand artikel.
Binnenkort staat er ook een verslagje in onze nieuwsbrief, kijk op:
http://www.ijce.nl/inhoud/baankrabbels
Onze fotograaf heeft prachtige foto’s gemaakt van de kinderen. Deze foto’s zijn te
vinden op: http://www.ijce.nl/inhoud/fotoalbums-2018-2019
Let op!!!
I.v.m. privacy zijn deze foto’s tot 16 dec. beschikbaar op onze website.

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

