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AGENDA
Maandag 8 april

Creamiddag onderbouw

Vrijdag 12 april

Koningsspelen

Maandag 15 april

Creamiddag onderbouw

Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april

Entreetoets groep 7 en CITO eindtoets
groep 8
Goede vrijdag, Paasviering

Vrijdag 19 april

Tekort aan vervangers en een vraag aan u
Zoals u weet is er een tekort aan onderwijzend personeel. En dat tekort is inmiddels
zo groot, dat er bij verlof van een leerkracht nauwelijks nog aan een vervanger te
komen is. We staan dan voor een probleem en voor een dilemma. Wat doen we?
De kinderen moeten naar school kunnen, maar tegelijk ook moeten de kinderen
goed les krijgen. Het team heeft een protocol opgesteld, zodat voor iedereen
duidelijk is hoe er gehandeld wordt in voorkomende situaties en uiteraard willen we
dit ook met u delen. We handelen als volgt:
We zullen eerst gaan kijken of een leerkracht vrijgemaakt kan worden die op dat
moment geen groepsverantwoordelijkheid heeft en we gaan de parttime
leerkrachten vragen of er iemand een dag extra kan komen werken.
Mocht dat niet lukken, gaan we de groep over de andere groepen verdelen. Dat
doen we één dag want de ervaring is, dat dit voor alle betrokken groepen meer
onrust met zich meebrengt en druk zet op de kwaliteit van lesgeven. De ouders van
de groep die opgesplitst is, zullen we dezelfde dag via een mail informeren en hen
vragen, het kind de daaropvolgende dag thuis te houden. Het is heel vervelend,
maar we zien geen andere mogelijkheid, tenzij……..
Heeft u een onderwijsbevoegdheid of kent u iemand die dat heeft en bent u
beschikbaar op een of meerdere dagen in de week? Geef het door aan Yvonne of
Judy-Ann. We maken graag gebruik van uw aanbod!

Plusklas
Per 1 april ben ik twee dagen per week aan het werk gegaan als tijdelijke IB´er op
een andere basisschool. Dat betekent dat ik alleen nog op maandag en dinsdag
op ´t Palet aanwezig zal zijn de rest van het schooljaar, als IB´er.
De plusklas gaat overgenomen worden Direna en zal voortaan op de woensdag
plaatsvinden. Zij heeft heel veel zin om deze taak op zich te nemen. Uiteraard draag
ik beide groepen met zorg over aan Direna.
Groetjes, Lenneke Wolff

Pauzes
Vanaf maandag 8 april gaan we alle pauzes splitsen:
- De groepen 1 t/m 3 spelen om 10.00u een kwartier samen buiten op het grote plein
en om 12.00u een half uur voor de lunchpauze.
- De groepen 4 t/m 8 hebben om 10.15u de kleine pauze op het grote plein en om
12.30u de lunchpauze, ook op het grote plein.
Door op deze manier buiten te spelen, hebben de kinderen in alle pauzes meer
bewegingsvrijheid. In een aantal pauzes worden door leerkrachten of Pascal en de
gymstagiaires (onze vakleerkracht gym) spellen aangeboden.
Voorafgaand aan de pauzes, begeleiden de leerkrachten van elke groep de eigen
klas naar buiten. Ook de trap zal extra in de gaten worden gehouden.
Op deze manier hopen we de pauzes leuk en gezellig te houden!
Koningsdag / sportdag
Op vrijdag 12 april vieren we bij ons op school
Koningsdag. We starten deze dag in de groep
waar we met elkaar het Koningsontbijt zullen
eten. Kinderen hoeven hiervoor geen eten mee
te brengen. Ook het fruit eten en drinken wordt op deze dag verzorgd. Op
woensdag 10 april moeten de kinderen een bordje en een mesje meenemen voor
het ontbijt. Bekers hebben we op school. Om goed te kunnen bewegen verwachten
we de kinderen in sportieve kleding op school.
Na het ontbijt zullen de groepen 5 t/m 8 vertrekken naar de locatie
Groenewoudseweg. Op deze locatie staan de activiteiten klaar. Ook zal er een
workshop thaiboksen gegeven worden.
De groepen 1-2, en 3 t/m 4 blijven deze dag op school. Voor de groepen 1-2 staan
de activiteiten klaar op het schoolplein beneden, in de speelzaal en in de
wijk(vossenjacht). Voor de groepen 3 t/m 4 vinden de activiteiten plaats op het
balkon, in de activiteitenruimte, in de klas en op het bordes.
Om 09.15u wordt de sportdag gestart met een warming-up op het schoolplein.
Hieraan zullen de kinderen uit groep 1 t/m 4 deelnemen. De groepen 5 t/m 8 zijn dan
onderweg naar hun locatie om op tijd te kunnen starten. Met zijn allen gaan we er
een sportieve dag van maken.
Wereldreis Meester Kevin
Beste ouders,
Aankomend schooljaar ben ik van plan om een wereldreis te gaan maken. Daarom
zal ik in het schooljaar 2019/2020 niet werkzaam zijn op basisschool ‘t Palet. Het jaar
daarna zal ik weer terugkomen op ‘t Palet.
Met vriendelijke groet,
Kevin Sijmens
Voordeur
Er is een nieuw sluitsysteem geplaatst op de voordeur. Hiermee kunnen we
voorkomen dat de deur open blijft. De deur sluit voortaan automatisch. Aan de
buitenzijde zit een knop, waardoor de deur niet meer te openen is. U dient dus
voortaan aan te bellen. Aan de binnenzijde zit een klink, zodat we wel gewoon naar
buiten kunnen.

Nieuwe baan
Beste ouders, verzorgers,
Soms komt er iets op je pad wat je niet kunt laten schieten… Na 8 jaar vol
enthousiasme en passie voor het onderwijs, de wijk Woensel West en de daarbij
horende ouders en kinderen te hebben gewerkt ga ik een nieuwe uitdaging aan.
Per 1 juni zal ik als onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen gaan werken. Dit
betekent dat donderdag 30 mei mijn laatste dag op school zal zijn.
Met pijn in mijn hart ga ik dan ook afscheid nemen van 't Palet.
Ondertussen is er een start gemaakt met een procedure om een opvolg(st)er voor
mij te vinden. Dit gebeurt door Yvonne van Mierlo in samenwerking met het team en
de MR.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Ik
hoop mijn steentje te hebben bijgedragen aan ‘t Palet door met passie en open
houding hier gewerkt te hebben. Het gaat jullie allemaal goed en ik hoop de
komende tijd nog veel goed nieuws te horen van deze geweldige school.
Hartelijke groeten,
Judy-Ann Dingemans

Beste ouder en/of verzorger,
Op vrijdag 19 april a.s. vieren wij ons Paasfeest op school. Er wordt die dag gewoon
les gegeven, maar met een aangepast programma. Wij starten deze dag met een
paasontbijt in de eigen klas met eten dat door de kinderen mee wordt gebracht. De
groepen 1 en 2 zullen diezelfde ochtend ook chocolade eitjes gaan zoeken. Voor
de groepen 3 en 4 hebben wij een spel bedacht. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er ook
chocolade eitjes. Deze worden door de groepsleerkracht uitgedeeld. Uw kind moet
voor die dag zijn/haar eigen eten en drinken voor de pauzes meenemen.
Vanaf dinsdag 2 april hangt er een intekenlijst in de klas van uw kind . Daarop kunt u
noteren wat uw kind meeneemt voor het paasontbijt. Je kan als ouder ook samen
met één of meerdere ouders iets meenemen.
Op woensdag 17 april moet uw kind een eigen bord, beker en beker (graag met
naam! )afgeven bij de groepsleerkracht. De servetten staan op de intekenlijst
genoteerd.
Ook staat er in de hal op de mooie lentetafel een vaas met eitjes. Raadt u samen
met uw kind hoeveel eitjes er in de vaas zitten?

De paascommissie

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 (kantoor 1e verdieping bij de
trap).
 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

Aan het Edisonplein bevind zich de huiskamer van Kids+.
Op verschillende momenten in de week kunnen kinderen hier terecht om
samen te ontmoeten, spelen en leren.
Een enthousiast team van vrijwilligers begeleidt deze activiteiten.
Wil jij ook meedoen? Loop gerust een keer binnen voor meer informatie. Of bel/app
met coördinator Astrid van Mierlo voor vragen en aanmelding.
Wanneer kinderen zijn aangemeld door ouders zijn zij welkom op de volgende
momenten:
Groep (1), 2 en 3
Woensdag
Vrijdag
Groep 4, 5, 6
Maandag, dinsdag, donderdag
Woensdag en vrijdag

15.00 tot 17.00 uur
15.00 tot 16.45 uur
15.00 tot 17.00 uur
13.30 tot 15.00 uur

Groep 7, 8 en middelbare
Maandag en woensdag
18.30 tot 20.00 uur
Deze maand op maandagavond gaan ze aan de slag met techniek;
Programmeren, legorobots, 3d-pennen. Interessant? Ben erbij!
KIDS+

Edisonplein 8

Astrid van Mierlo, 06 – 27 49 22 76
astrid@kidspluseindhoven.nl

