Schooljaar 2018-2019
Datum: 21-12-2018
bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl
e-mail: palet@skpo.nl

AGENDA
Maandag 24 december t/m vrijdag 4
januari
Maandag 7 januari

Kerstvakantie

Maandag 7 januari

Weer naar school, hoofdluiscontrole
deze week
Creamiddag Onderbouw

Maandag 14 januari

Creamiddag Onderbouw

Rekentuin en Taalzee
Onze school heeft licenties afgesloten voor Rekentuin en Taalzee voor de leerlingen
van groep 3 t/m 8. Dit is software om op een speelse manier te oefenen met
rekenen en taal. Er zijn verschillende onderdelen voor rekenen en taal. Het
programma past het niveau automatisch aan. Spelers moeten even volhouden als
in het begin te makkelijke of te moeilijke oefeningen worden gegeven, dat is om te
testen en om het goede niveau te bepalen. Spelers kunnen munten verdienen voor
de goede antwoorden en voor hun inzet (veel spelen) In de winkel kunnen ze
digitale spullen kopen voor hun verdiende munten. Veel leerlingen weten zelf hun
wachtwoord en als ze het vergeten zijn dan zoekt de leerkracht het graag voor ze
op. Dus als het regent, er niets anders te doen is, dan kan altijd even ingelogd
worden bij Rekentuin of Taalzee.

Groep 3
Als school stimuleren we de zelfstandigheid van de kinderen en daarom stopt de
inloop in groep 3 na de vakantie. Alle ouders van groep 3 hebben hier al een mail
over ontvangen.
We willen u vragen uw kind dan alleen de groep binnen te laten komen en afscheid
te nemen bij de deur. Dit stimuleert de zelfstandigheid van uw kind en maakt de
overgang van groep 3 naar groep 4 minder groot. Heeft u nog vragen of wilt u nog
iets kwijt aan de leerkracht over uw kind dan kan dat altijd na schooltijd. Kleine
berichtjes in de ochtend kunt u nog wel altijd kort even melden of via een briefje
aan uw kind meegeven.

Opbrengst kerstmarkt
De kinderen hebben de afgelopen weken allemaal geknutseld voor de
Voedselbank. Gisteravond werden deze werkjes verkocht op de kerstmarkt. Na een
gezellig kerstdiner in de klas, werd de kerstmarkt bezocht. Er was een mooie aanloop
van bezoekers en het was dan ook gezellig druk op de kerstmarkt.
Door de verkoop van de knutselwerkjes van de kinderen en de inzamelbus bij de
chocomelkraam kunnen wij de Voedselbank een cheque overhandigen van

€ 453,77!!

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

