
  Kwastje nr.10         Schooljaar 2016-2017           Woensdag 7 juni 

 

 
Het Palet, ruimte voor leren ! 

1 

Dalton Takenkaart  
Van onze daltoncoördinator; juf Debbie 

Op onze school werken wij met een takenkaart. 

In eerder Kwastjes is de takenkaart al aan bod 

geweest.  Onderwijs is steeds in ontwikkeling, 

ook hier op Het Palet zoeken wij steeds naar 

hoe we het onderwijs zo optimaal mogelijk 

kunnen vormgeven. Een takenkaart is hierbij 

een belangrijk onderdeel.  Woensdag 24 mei 

was er een studiedag. Het team heeft de 

takenkaart onder de loep genomen. De komende 

periode gaan we aan de slag om de taak te 

optimaliseren. Concreet zal dit betekenen dat 

de takenkaarten van groep 3 tot en met 8 een 

ander uiterlijk gaan krijgen. Waar we nu werken 

met een takenboekje, wordt het nu een 

takenblad. In groep 3 wordt er al een tijdje 

met dit format gewerkt, de eerste bevindingen 

zijn positief.  Heeft u vragen over de 

takenkaarten, stel ze gerust. .  

De groepen volgend schooljaar 
Beste ouders, verzorgers, 

U hebt gekozen voor een kleine school met niet 

al te grote groepen, die werk maakt van het 

lerende kind. Er is veel aandacht voor de 

verschillen tussen kinderen onderling.  

Door bezuinigingen en de terugloop van het 

aantal kinderen worstelen scholen in Rucphen 

met de "formatie". Daarmee bedoelen we het 

aantal leerkrachten binnen de school. Omdat er 

minder leerlingen zijn komend schooljaar is er 

ook minder geld. Helaas moeten we het 

daardoor komend schooljaar doen met wat 

minder personeel. Om die reden gaat meneer 

Ruud een middag minder werken. Daarmee is 

het probleem al wat kleiner, maar nog niet 

opgelost.  

Personeel en medezeggenschapsraad zijn al 

enkele weken met deze puzzel in de weer. We 

willen zo weinig mogelijk onrust binnen de 

school en de vier groepen intact laten.  

Dat is gelukt, we hebben komend schooljaar 

wederom vier kleine groepen! 

U zult de meeste leerkrachten schooljaar 17-18 

terug zien in de huidige groepen. Maar er zijn 

nog wat zaken te regelen. Zodra het definitief 

is laten we het u weten.  

Om te voorkomen dat er drie of meer 

gezichten voor die groepen komen hebben we 

de volgende oplossing bedacht: 

Wanneer voortaan groep 1-2 de hele vrijdag 

vrij heeft, hoeft die dag geen leerkracht 

ingezet te worden. Groep 3-4 moet dan wel 

de hele vrijdag naar school. Dit moet omdat 

de wet voorschrijft dat leerlingen in acht jaar 

tijd voldoende uren les hebben. We realiseren 

ons dat sommige ouders hierdoor iets moeten 

regelen. Voor anderen komt het mogelijk juist 

goed uit. Juist over dit punt is natuurlijk 

uitdrukkelijk met de medezeggenschapsraad 

gesproken. Het argument dat dit model de 

meeste rust gaf en nadrukkelijk het belang van 

de kinderen voorop stelt, gaf de doorslag.  

Als u behoefte voelt om over deze oplossing in 

gesprek te gaan met de medezeggenschapsraad 

en meneer Ruud, kan dat op woensdag 14 juni 

om 13:00u. Mailen kan ook: 

   Meneer Ruud: info@paletrucphen.nl  

   Medezeggenschapsraad: mr@paletrucphen.nl   

 

Deze maand:  weer vier groepen en sportdag 

  

 

 

mailto:info@paletrucphen.nl
mailto:mr@paletrucphen.nl
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Sportdag 
U heeft inmiddels allemaal al informatie op 

papier ontvangen over de sportdag. Nog wat 

aanvullingen en aanwijzingen voor de zekerheid 

via dit digitale kanaal: 

 Gelukkig hebben zich op het laatste 

moment nog enkele hulpouders gemeld. 

Zonder heb hadden we de sportdag niet 

door kunnen laten gaan. Bedankt ouders! 
 Op woensdag 14 juni verzamelen we op 

de normale schooltijd verzamelen bij 

AVR. Om 12.15u is daar de 

dagafsluiting. Er wordt dan een dansje 

gedaan dat de kinderen die dag hebben 

geleerd. Om 12:30 is de sportdag 

afgelopen en kunnen de kinderen naar 

huis. Uiteraard gaan alleen kinderen van 

wie de ouders dat hebben aangegeven 

op eigen gelegenheid. De rest gaat 

onder verantwoordelijkheid/begeleiding 

van de eigen ouders. 
 Het handbalonderdeel op vrijdagmiddag 

16 juni voor de bovenbouwleerlingen 

start om 13.15u. We lopen vanaf school 

gezamenlijk naar Orion. Om half 3 is de 

wedstrijd tussen groep 8 en de 

leerkrachten/ ouders. En om 15.00u 

kunnen de kinderen bij de 

handbalvelden opgehaald worden. 
 

Op, of kort na elke eerste woensdag van de maand,  

wordt deze nieuwsbrief verzonden naar de 

ouders/verzorgers van onze leerlingen. We 

gebruiken de afzender info@paletrucphen.nl 

Let u er op dat dit adres als “veilig” wordt 

aangemerkt door uw computer.   

Zie voor verder nieuws / foto’s onze website: 

www.paletrucphen.nl en onze facebookpagina: 

www.facebook.com/obspaletrucphen 

Geef die “fanpage” die is gekoppeld aan onze website 

een duimpje en u krijgt de berichten die op onze 

website verschijnen voortaan vanzelf in op uw eigen 

Facebookpagina. Een aanrader dus!   

Regelmatig zetten we met hulp van de OV foto’s op 

ons “mijnalbum.nl”  Die blijven daar een paar 

maanden staan. Af en toe sturen we de inloggegevens 

hiervan mee met het Kwastje. Bewaren! 

Het Kwastje verschijnt onder redactie van de 

schoolleiding. Mocht u kopij of suggesties hebben 

ter verbetering kunt u die mailen naar 

info@paletrucphen.nl 

Met gepaste trots… 
Wat hebben we toch een kanjers op Het Palet. Elke keer 

kunnen we weer anderen in de spotlight zetten: 
  

 

Axel is 2e en 7e 

geworden met een 

belangrijke 

kartwedstrijd in 

Emmen.  

Proficiat! 

 

 
 

Mustafa zwemt als de 

-esten! 

Ook gefeliciteerd 

hoor 

  

  

 

Deze maand… 
 

 Woensdag 6 juni: uitgifte Het Kwastje van juni, juf Ellen en juf Juli vieren 

samen hun verjaardag.   

 Donderdag 8 juni: Gemeente Rucphen in gesprek met scholen, kinderopvang en jeugdhulp. 

 Maandag 12 juni: start avondvierdaagse Rucphen 
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 Woensdag 14 juni: SPORTDAG op velden AVR,   13:00u “spreekuur” MR en directeur over 

het toekomstig lesrooster 

 Donderdag 15 juni: verjaardag meneer Ruud , lunchbijeenkomst leerlingraad 

 Vrijdag 16 juni: (vervolg sportdag) Handbalonderdeel voor de bovenbouwleerlingen 

 Zondag 18 juni: vaderdag, verjaardag juf Diana 

 Maandag 19 januari: vergadering Oudervereniging 

 Dinsdag 20 juni: STUDIEDAG, alle kinderen zijn de hele dag vrij 

 Woensdag 21 juni: groep 8 drie dagen op kamp 

 Zo/ma 25 of 26 juni: Suikerfeest / offerfeest 

 Woensdag 28 juni: reservedag Sportdag 

 Maandag 3 juli: vergadering Oudervereniging 

 Dinsdag 4 juli: rapport 3 gaat mee naar huis 

 Woensdag 5 juli: Het Kwastje van juli gaat uit. 

We 

hebben koekjes gebakken 

met alle bakkers van Blitz 

4 Kidz  

BSO  
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Bij het thema huis hebben we gekeken 

naar grote huizen en kleine huizen. We 

hebben flats gebouwd en kastelen 

gemaakt. Maar ook even gekeken naar hoe 

je “woont” als je op vakantie gaat 

bijvoorbeeld.  

We hebben leren categoriseren. Hoort 

een bed in de woonkamer of in de 

slaapkamer? En een bad? En wat grappig… 

in elke kamer van het huis hangt wel een 

lamp! Zelfs op de wc!         

 

 

Nieuws van derden: 
Hieronder publiceren we eventueel berichten die werden aangeleverd door derden. Dat 

kunnen berichten zijn van culturele aard, bijvoorbeeld vanuit het sociaal cultureel werk 

(SKW) of de bibliotheek.  Of op het vlak van sport, opvoeding e/o gezondheid, bijvoorbeeld 

vanuit de gemeente, GGD of het centrum voor jeugd en gezin (CJG). 

 

12 tot en met 16 juni 2017 

Betalen voor aanwezigheid, niet voor 

afwezigheid 

Luiers en maaltijden inclusief 

Veilige en uitdagende omgeving 

Spelen in speelzones 

Goede voorbereiding op school  

Gezelligheid zoals thuis 
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AVONDVIERDAAGSE  RUCPHEN 

* inschrijfgeld:    € 5,- per kind/volwassene 

      (€ 1,- opbrengst voor Agora) 

* vertrek/aankomst:  jeugdhuis ‘De Louwen’ 
 

* Starttijden:      5 km    18.30 uur 

      10 km   18.00 uur 

* Voorinschrijven: zaterdag 10 juni 13.00 -14.00 uur 

 Jeugdhuis de Louwen 

Per groep(alleen via mail) Of mail je naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en 

geboortedatum naar ma.rucphen@gmail.com 

 

organisatie: werkgroep Maandelijkse Aktiviteiten – Rucphen 

  

Al aangemeld voor de sponsorloop 

 (voorheen Kerkakkers-loop) ? 
 

Zaterdag  10 juni 2017, van 14.00 tot 15.00 uur. 

Ook inschrijven 

via school kan dit 

jaar weer. LET 

OP…. U krijgt 

hiervoor 

binnenkort  een 

aparte brief.  

mailto:ma.rucphen@gmail.com
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Voor kinderen vanaf groep 3 van de basisschool en tieners tot 15 jaar. 

Locatie: atletiekbaan van AVR’90 (baanvelden 21a) 
 

Dit jaar doen we het anders. Geen wedstrijd, maar een sponsorloop. Niet rondom Kerkakkers 

maar op een echte atletiekbaan (bij AVR’90) De opbrengst hiervan is voor de inrichting van 

het nieuwe gebouw van St. Agora Rucphen. Doe je mee?  Ga dan vóór 10 juni langs bij familie, 

vrienden, buren e.d. en laat jezelf sponsoren. Vul de sponsorkaart in en lever deze, samen met 

het opgehaalde geld in op zaterdag 10 juni bij de inschrijftafel. Voor de kinderen die het 

meeste geld hebben ingezameld is er een leuk prijsje. We willen graag van tevoren weten wie 

er meedoen. Meld je aan vóór 7 juni  d.m.v. een mail naar: agoog@agorarucphen.nl 

Je kunt ook voor vragen terecht bij dit e-mailadres. 

   

         

 

 

 

 

 

Beste ouders van peuters van 2 en 3 jaar oud 

 

Houd uw peuter ook zo van dansen? 

Kom dan op maandagmiddag om 15.00 uur met hem/haar langs in Jeugdhuis de Louwen 
(Kerkstraat 6, Rucphen) voor een gratis proefles peuterdans.  

Deze groep is van 15.00 tot 15.30 uur.  
 

Zodra uw zoon/dochter 4 jaar wordt en naar groep 1 gaat, dan kan hij/zij deelnemen aan 

de volgende dansgroep n.l.  de Mini-Dance. Dit is van 15.30 tot 16.15 uur.  
 

We dansen elke maandagmiddag, behalve in de schoolvakanties.  

U kunt dit seizoen nog langskomen tot uiterlijk 3 juli 2017, de laatste les van dit seizoen. 
 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Diana Schotting (tel. 342064) van  

St. Agora Rucphen of per mail: agoog@agorarucphen.nl   

 

‘Hotel Mirage’, de nieuwe musical van jeugdtoneelvereniging De Peeperklips  

In het jaar 1927 werd er een verward meisje in het bos aangetroffen door een echtpaar. Het 
meisje wist niet meer waar ze vandaan kwam of waar haar moeder en broertje gebleven waren. 
Ze herinnerde zich alleen nog haar naam: Marieke.  
Ongeveer 90 jaar later besluit de ouder geworden Marieke haar zolder op te ruimen. Ze stuit op 
een doos vol met voorwerpen en krantenknipsels. Die voorwerpen nemen haar mee terug in de 

Rondinella Dans 
K i n d e r d a n s  -  S t r e e t d a n c e 

mailto:agoog@agorarucphen.nl
mailto:agoog@agorarucphen.nl


  Kwastje nr.10         Schooljaar 2016-2017           Woensdag 7 juni 

 

 
Het Palet, ruimte voor leren ! 

7 

tijd. Terug naar het jaar 1927 toen ze werd gevonden. Langzaam komen er herinneringen terug 
over een hotel, een grote deur met sloten en allerlei opdrachten. Wat is er 90 jaar geleden toch 
gebeurd? Waar kwam Marieke vandaan en wat heeft het hotel, genaamd Mirage er mee te 
maken?  
Willen jullie weten hoe dit afloopt? Kom dan op zaterdag 10 juni om 20.00 of op zondag 11 juni 
om 14.00 in Jeugdhuis De Louwen kijken naar de musical van jeugdtoneelvereniging de 
Peeperklips. De kaartjes zijn aan de deur te koop: €3,- voor kinderen t/m 11 jaar en €4,- voor 12 
jaar en ouder.  
 

Doe mee met...  

De laatste Kindervakantiewerk in het jeugdhuis... 

 

 

 

 

 

 

Er gebeuren vreemde dingen in het jeugdhuis... 

Tijdens de verhuizing naar Agora wordt er achter op de 

zolder een verdachte doos gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

               Kom ons helpen in de week van 14 t/m 18 augustus  

     (de 5e vakantieweek).  

     Dan is het Kindervakantiewerk – Rucphen  in...          

                                jeugdhuis de Louwen.  
 


