Schooljaar 2018-2019
Datum: 19-04-2019
bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl
e-mail: palet@skpo.nl

AGENDA
Maandag 22 april tm vrijdag 3 mei

Meivakantie

Maandag 6 mei

Crea-middag Onderbouw
deze week hoofdluiscontrole

Woensdag 8 mei

Eindoptreden muzieklessen

Maandag 13 mei

Crea-middag midden- en bovenbouw
Kinderraad 14.00-15.00 uur

Woensdag 15 mei

Ouderraadvergadering 11.00-12.15 uur

Donderdag 16 mei en dinsdag 21 mei

Schoolfotograaf

SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 16 mei komt de schoolfotograaf een foto maken van uw kind. Uw
kind gaat alleen, en met de klas op de foto. Er zijn enkele klassenouders aanwezig
die meehelpen om alles goed te laten verlopen.
Op dinsdag 21 mei komt de schoolfotograaf weer naar school. Dan gaan de
kinderen met de broertjes en zusjes die op ‘t Palet zitten op de foto. Het is
organisatorisch niet mogelijk om andere broertjes/zusjes vanuit Korein of thuis op de
foto te zetten. Korein verzorgt zelf een moment met een fotograaf om alle kinderen
van Korein mooi op de foto te krijgen.
Als de foto’s klaar zijn, krijgt u een inlogkaart mee naar huis. U kan dan online de
foto’s bekijken en zelf bestellen. Er kan niet op school betaald worden. Mocht u hulp
willen dan helpen wij u graag bij het inloggen en bestellen.

Trakteren
Als uw kind jarig is, vinden we het uiteraard prima dat uw kind trakteert. Wel zien we
dat er dan vaak op snoep getrakteerd wordt. Dat vinden we erg jammer. Graag
herinneren we u aan wat er in de schoolgids staat:

7.9 Traktaties en snoepgoed
Kinderen vinden het leuk om te trakteren op hun verjaardag. Dat kan een
versierd stukje fruit zijn, of een klein cadeautje. Wij zien liever geen

snoepgoed in de traktatie: gezonde traktaties verdienen de voorkeur. Ook
vinden we het fijn als de traktatie één ding is.
Heeft uw kind buiten de verjaardag snoepgoed bij zich, dan zal de
leerkracht het snoepgoed innemen.

Inloop voor ouders
Dit jaar hebben we nog geen kijkochtenden gehad. We hadden gezien dat we
tijdens deze kijkochtenden niet altijd konden laten zien wat we graag wilden. We
hebben hier met het team over gesproken en zijn gekomen tot een alternatief. Met
ingang van het nieuwe schooljaar zullen we voortaan op de 1e woensdag van de
maand of de 1e vrijdag van de maand een inloopmoment hebben. Dit
inloopmoment is van 8.30-8.45. Uw kind kan u dan laten zien met welke activiteiten
hij/zij zoal bezig is. Dit geldt voor de groepen 3-8. Voor de groepen 1-2 verandert er
niets.
Voor dit schooljaar hebben we voor de groepen 3-8 op vrijdag 17 mei en woensdag
5 juni een inloopmoment ingepland. U bent dan van harte welkom in de groep van
uw kind!
Dit inloopmoment is alleen bedoeld voor de ouders. We vragen u geen andere
kinderen mee te nemen.
Uitnodiging eindoptreden muziek
Dit schooljaar hebben alle groepen muziekles gehad van Nils en Lisa van
het Centrum voor pop- en jazzonderwijs. Er is met heel veel plezier
gezongen, bewogen, instrumenten bespeeld of op een andere manier
muziek gemaakt. De kinderen hebben heel hard gewerkt en er erg van
genoten. De kinderen willen u graag laten zien wat ze geleerd hebben.
Komt u kijken?
U bent van harte welkom op woensdag 8 mei. De optredens vinden
plaats in de aula. Omdat niet alle ouders en kinderen in de aula passen hebben we
de volgende verdeling gemaakt.
10:45u tot 11:30u
Groep 1-2A
Groep 3A
Groep 5A
Groep 7

Groep 1-2B
Groep 4A
Groep 6-7

11.30u tot 12.15u
Groep 1-2E
Groep 1-2D
Groep 4B
Groep 6A

Groep 1-2C
Groep 3B
Groep 5B
Groep 8

Omdat we halverwege gaan wisselen, willen we de ouders van de tweede show
vragen om buiten op het schoolplein te wachten. Op het moment dat de deuren
opengaan op de speelplaats, kan iedereen doorlopen.
Wij hebben er zin in!

Ouderavond
Sinds oktober werk ik op 't Palet als directeur. Inmiddels ben ik vrij aardig ingewerkt.
Samen met de medezeggenschapsraad (MR) heb ik een aantal punten vanuit het
jaarplan opgepakt. We willen u hier graag in meenemen. Uiteraard is er ook de
mogelijkheid om vragen te stellen.
Deze avond is op maandag 27 mei en we starten om 19.30 uur. Wilt u deze alvast
noteren in uw agenda?
We vinden het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk ouders komen. In verband met
de organisatie wil ik u vragen, aan te geven of u komt en met hoeveel personen.
Met vriendelijke groet
mede namens de MR
Yvonne van Mierlo
Donatie voedselbank
Afgelopen dinsdag hebben wij, klas 1-2b het geld wat we hebben opgehaald met
de kerstmarkt geschonken aan de voedselbank. Met het opgehaalde bedrag,
€ 453,90 worden eieren, kaas en brood gekocht en uitgedeeld met de paasdagen.
Alle ouders nogmaals bedankt voor het doneren van het bedrag!

.
Hoera!
Afgelopen zaterdag zijn juf Nikki en haar man Thijs ouders geworden van een
prachtige zoon. Hij heeft de mooie nam Sep gekregen.
Hartelijk gefeliciteerd Nikki en Thijs!

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

