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AGENDA
Maandag 4 februari

Creamiddag midden- en bovenbouw

Maandag 11 februari

Studiedag (de kinderen zijn vrij)

Woensdag 13 februari

MR vergadering

Vrijdag 15 februari

Rapport 1

Start instroomgroep
Maandag 4 februari gaat groep 1-2E, de spinnen, beginnen. In deze groep staat
op maandag en dinsdag juf Maayke Willems. Zij werkt al enige tijd bij ons op
school. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Nicolette van de Ven in
deze groep. Vorige jaar heeft zij ook bij ons in deze groep gewerkt.
Afgelopen donderdag hebben de nieuwe ouders
en kinderen die maandag gaan starten al kennis
kunnen maken met de leerkrachten van groep 1-2E
en hun lokaal kunnen bewonderen.
Zij en wij hebben er allemaal zin in!

Onderwijs assistente bij de kleuters
Vrijdag 8 februari start Roos Tullemans als onderwijsassistent bij de groepen 1-2. Zij
werkt maandag t/m donderdag op basisschool de Handreiking en vanaf 8 februari
op de vrijdagen bij ons. In het onderstaande stukje stelt zij zich vast aan jullie voor.
We heten Roos van harte welkom in ons team en wensen haar alvast heel veel
plezier bij ons op school toe.
Hallo allemaal, mijn naam is Roos en ik ben 21 jaar oud.
In 2016 ben ik in Eindhoven afgestudeerd als onderwijs assistente.
Ik ben twee jaar werkzaam geweest als Au Pair in Australië en
Nieuw-Zeeland en nu weer fijn terug in Nederland. Bij
terugkomst ben ik volop aan het solliciteren gegaan en
momenteel ben ik werkzaam als onderwijs assistente op
bassischool De Handreiking. Vanaf 8 februari kom ik ook op
vrijdag een dagje op ‘t Palet werken en daar heb ik super veel
zin in! Ik heb veel plezier in mijn werk, het is altijd al een passie
geweest om met kinderen te werken. Ik vind het ook super leuk
om Engelse lesjes te geven. Mochten jullie vragen hebben kom
gerust even een praatje maken. Tot snel!

Stagiair groep 7
Wij werken samen met Fontys PABO Eindhoven om samen mensen op te leiden voor
het mooiste beroep dat er is, namelijk die van leerkracht. In de groepen 3 en 5 lopen
Mirre en Mandy al het hele jaar stage. Vanaf dinsdag 5 februari komt Koen Fokkinga
in groep 7 ook bij ons op school stage lopen.
In het onderstaande stukje stelt hij zich alvast aan jullie voor. We heten Koen van
harte welkom in ons team en wensen hem alvast heel veel plezier bij ons op school
toe.
Hoi, mijn naam is Koen Fokkinga. Vanaf 5 februari loop ik iedere
dinsdag stage hier op school in groep 7 bij juf Suzy en haar klas. Ik
volg de flexibele deeltijdopleiding aan de PABO bij Fontys.
Uiteraard met als doel om binnenkort zelf leraar in het
basisonderwijs te worden. Ik ben, in ieder geval, tot de
zomervakantie druk bezig met leren en studeren hier op school. Ik
woon in Veldhoven met mijn vrouw en 3 kinderen en naast mijn
studie werk ik ook nog als onderwijsassistent op een andere
basisschool. Ik hoop een leuke en waardevolle bijdrage te leveren
hier op school! Mocht je iets van me willen weten dan ben ik iedere
dinsdag op school! Tot snel!
Parkeren bij de school
Nadat er een tijdje beter geparkeerd is, zien we een terugval.
Er worden opnieuw auto’s op het zebrapad en op andere
plaatsen geparkeerd die daar niet voor bestemd zijn. Dat is
erg jammer. Nogmaals het verzoek om de auto op de
daarvoor bestemde plekken te parkeren. Dat is in het belang
van alle kinderen!
Mocht er toch nog overlast zijn, dan kunt u contact opnemen
met de gebiedscoördinator, Rachida Fethi (r.fethi@eindhoven.nl)
IKC bezoek
Dinsdag 5 februari gaan een aantal van onze collega’s van ’t Palet en Korein op
werkbezoek bij een IKC in Uden. Het kan zijn dat uw zoon / dochter deze dag een
paar uurtjes les krijgt van een andere juf of meester van onze school. Het
lesprogramma zal gewoon doorgang hebben.
Deze leerkrachten en pedagogisch medewerkers gaan op onderzoek naar hoe het
werken vanuit één organisatie werkt, welke voordelen dit voor de kinderen en
ouders geeft en wat we daar van kunnen leren. Op onze studieavond in maart
presenteren ze hun bevindingen aan het complete team van ’t Palet en Korein.
We wensen ze een inspirerend werkbezoek toe!

Nieuws van de mediacoach
de Bibliotheek Eindhoven

Februari 2019

Mini-congres Dyslexie – woensdag 13 maart 15.00
de Bibliotheek Eindhoven - Emmasingel
Juist voor een kind met dyslexie is regelmatig lezen van belang om uit te
groeien te een goede lezer. Het spreekt voor zich dat dit niet eenvoudig is!




Anne Ligtenberg en Mats Horbach laten zien hoe dyslectici taal ervaren.
Ze vertellen over de problemen die dyslectici hebben door het moeilijk
kunnen automatiseren van taal.
Er is een presentatie over de online cursus ‘Dyslexie onder de knie: tips &
tools voor ouder en kind’.
Welke speciale materialen zijn er om lezen makkelijker te maken. Op de
‘materialenmarkt’ presenteren we een compleet overzicht voor kinderen,
ouders, intern begeleiders en leerkrachten.

Op dit mini-congres presenteren we praktische oplossingen voor alle
betrokkenen rondom het kind met leesproblemen; ouders, leerkrachten en
intern begeleiders. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.
Kinderen zèlf zijn uiteraard ook van harte welkom; een kind heeft
erkenning van het leesprobleem nodig. Bovendien zijn er oplossingen!
Gezien de te verwachten drukte is aanmelden aanbevolen. Toegang gratis.
https://eindhoven.op-shop.nl/2161/mini-congres-dyslexie/13-03-2019
Tip: geef een (prenten)boek cadeau!
Vanaf 8 febr 2019: Kruistocht in
Spijkerboek €2,50
Vanaf 5 april 2019: Kikker is kikker € 2,Voor een klein bedrag zijn deze boeken te
koop in de boekhandel, om cadeau te
geven aan jezelf of een ander.
Door de nadruk te leggen op ‘geven’ hoop
de stichting alle kinderen te bereiken; ook
kinderen die om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben.

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

