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Een nieuw schooljaar 
Vol frisse moed, ….. 

In de eerste week ontvangen alle gezinnen weer 
een kalender. De schoolgids voor 17-18 is begin 
augustus al op onze website verschenen.  

Het vakantierooster deelden we al eerder met u. 
Daar worden straks nog enkele studiedagen aan 
toegevoegd. Ook dit vindt u straks in de 
jaarkalender. 

Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in! 

 

Extra aandacht voor veilig 
parkeren bij scholen 
                     (van de wijkagent) 

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Net als 
u vinden wij het als college van burgemeester en 
wethouders belangrijk dat uw kind kan leren en 
spelen in een veilige schoolomgeving. Ook 
verkeersveiligheid hoort hierbij.  

Handhaving verkeersregelgeving 

Daarom laten wij u via deze oproep weten dat de 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 
van team Handhaving Gemeente Rucphen dit 
schooljaar wederom extra aandacht zullen 

besteden tijdens aanvang en einde van de lessen 
aan veilig parkeergedrag bij alle scholen. Het op 
onveilige wijze stilstaan en verkeerd parkeren van 
motorvoertuigen bij scholen zullen dit schooljaar 
wederom extra aandacht krijgen.  

Boete bij geconstateerde overtredingen 

Wie zich niet aan de geldende 
verkeersvoorschriften houdt, kan rekenen op een 
boete van minimaal € 90,00. De eerste 
schoolweken zullen wij nog waarschuwen, daarna 
gaan de BOA’s waar nodig over tot verbaliserend 
optreden. 

Doel: correct parkeren en een veiligere 
verkeerssituatie 

Het doel van onze acties is het bevorderen van 
het correct parkeergedrag en daardoor een 
veiliger verkeerssituatie creëren  bij alle scholen 
binnen onze gemeente. Concreet betekent dit dat 
de BOA’s bij scholen gaan controleren op 
parkeren op, of te dichtbij een kruising, op het 
trottoir, dubbel parkeren en buiten de vakken 
parkeren.  

Periodiek controles tijdens schooljaar 

We gaan tijdens het gehele schooljaar planmatig 
alle scholen langs en zien toe op het juist en 
correct parkeren van de motorvoertuigen. Dit 
alles om samen met u te zorgen voor een veilige 
verkeerssituatie voor uw kinderen bij hun school.   

Vragen of suggesties?  

Als u vragen hebt over deze actie of suggesties 
om de verkeersveiligheid te verhogen, neem dan 
contact op met één van onze BOA’s via (0165) 
349500 of handhaving@rucphen.nl. 

 

Deze maand:  Een nieuw schooljaar! 
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Vrije dagen 

Vakantiedagen dit schooljaar:  

Zomervakantie 2017 17 juli t/m 28 aug. 2017 

Herfstvakantie 16 t/m 20 okt. 2017 

Kerstvakantie 25 dec. 2016 t/m 5 jan. 2018 

Voorjaarsvakantie 12 febr. t/m 16 febr. 2018 

2e Paasdag 2 apr. 2018 

Meivakantie 23 apr. t/m 4 mei 2018 

Hemelvaartsvakantie 10 en 11 mei 2018 

2e Pinksterdag 21 mei 2018 

Zomervakantie 2018 9 juli t/m 20 aug. 2018 
 

De leerkrachten hebben soms een studiedag of 
studiemiddag. De leerlingen zijn dan extra vrij. Dit 
schooljaar hebben alle groepen daarom een extra 
vrije dag op woensdag 22 november 2017 en 
woensdag 6 december. Daarnaast is er een vrije 
studiemiddag op 7 juni. 

Vanwege het korte schooljaar zijn de kinderen 
niet vrij op de vrijdagmiddagen voor Kerst en 
Carnaval. Ze zijn wel vrij op de laatste middag van 
het schooljaar. 

Groep 1-2 is verder nog extra vrij op donderdag 
14 juni.  

Schoolbenodigdheden  
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen aan 
het begin van het schooljaar een potlood, 
kleurpotloden, en een gum. Leerlingen hebben 
daarom al in groep 3 een (niet al te grote) etui 
van zichzelf nodig. Er zijn wat stiften in de klas, 
maar wat eigen stiften in die etui is wel handig. 

Ook een 23-rings multomap brengen de kinderen 
vanaf groep 3 van zichzelf mee. Een liniaal  wordt 
verstrekt in groep 3 en nemen de kinderen mee 
naar de volgende groep. In de groepen 3 en 4 
brengen de kinderen een oud overhemd mee 
t.b.v. de knutsellessen. Graag even voorzien van 
de naam. 

Vanaf groep 5 hebben leerlingen een losse map 
voor huiswerk nodig. Elk kind brengt ook een 
katoenen of kunststoffen rugzak(je) mee.  

Halverwege groep 4 gaan de leerlingen met een 
vulpen schrijven. De eerste vulpen wordt in 
december in groep 4 gratis via school verstrekt. 
Wie zijn pen kwijt is of stuk maakt, koopt zelf een 
andere die voldoet aan de door school gestelde 
eisen.  

Alle kinderen brengen voor het werk aan 
computer of tablet hun eigen oor telefoontjes 
mee. Dit vanwege de hygiëne. 

In de groepen 3 t/m 8 mogen kinderen ook 
stiften van zichzelf meenemen, maar die moeten 
wel in hun handzame, niet te grote etui passen.  

Soms trekken de kinderen bij een gelegenheid 
een speciaal poloshirt met daarop het school-
logo aan. Deze shirts zijn door de ouderraad 
bekostigd en worden steeds na afloop opgehaald 
en centraal gewassen. 

Als schoolspullen door onzorgvuldigheid zoek 
raken of moedwillig worden beschadigd, dan 
brengen wij daarvan de kosten in rekening 

Let op de leerplicht! 
De afgelopen tijd is het toezicht op naleving van 
de leerplicht steeds strenger geworden. Voor de 
vakantie hebben we daarom een 
gewenningsperiode  gehad waarbij we werkten 
met de oranje kaarten. Met 
ingang van dit schooljaar 
wordt het aangescherpt: 

De leerlingen horen om 
8:40u in de klas te zijn, zodat 
de lessen om 8:45u aan 
kunnen vangen. Om 8:45u 
gaat de klassendeur dicht, want dan start al direct 
de instructie. Tot 9:00u blijft die dicht om de les 
niet te verstoren.  

Is uw kind pas na het sluiten van de deur op 
school zonder dat u de school ruim tevoren 
daarvan hebt verwittigd, dan meldt hij/zij zich bij 
meneer Ruud of juf Marlene en zal daar even 
moeten wachten tot 9:00u.  

Te-laat-komers moeten wij in ons 
administratiesysteem noteren. Dit is digitaal 
gekoppeld met dat van de leerplichtambtenaar. 

Het is op Het palet gebruikelijk dat de kinderen 
van groep 1-2 naar binnen worden gebracht tot 
in het lokaal. Voor groep 4 geldt de eerste weken 
nog een overgangsmaatregel, maar om op tijd te 
kunnen starten is het eigenlijk de bedoeling dat in 
de groepen 3 t/m 8 de ouders hooguit tot aan de 
klassendeur meelopen. Daar kunnen ze de 
leerkracht even aanspreken om een 
“dienstmededeling” te doen of even snel een 
afspraak te maken.  
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Bewegingsonderwijs   
Voor ons bewegingsonderwijs maken wij gebruik 
van de speelzaal (groepen 1-2 en 3-4) en de 
gymzaal in De Vaert (groepen 3 t/m 8).  

Later in het jaar zal de gymzaal bij d ‘Agora in 
gebruik genomen worden. 

De gymtijden zijn dit schooljaar als volgt: 

-Maandag van 13:30 – 14:15u gymles in de Vaert 
met groep 5-6 

- Maandag van 14:15 – 15:00u gymles in de Vaert 
met groep 7-8 

-Donderdag van 13:30 – 14:15u gymles in de 
Vaert met groep 3-4-5 

- Donderdag van 14:15 – 15:00u gymles in de 
Vaert met groep 6-7-8 

Wanneer uw kind gymt tot 15:00u, dan kan hij of 
zij na het omkleden zelfstandig naar huis, of mee 
naar school lopen met de leerkracht.  

Als uw kind zelfstandig naar huis mag dient u dit 
via een email of ondertekend briefje bij de 
groepsleerkracht aan te geven! 

Snoep en allergie  
De groepen 1 en 2 eten tijdens het 
‘fruitkwartiertje’ hun meegebrachte fruit op en 
nemen daarbij wat drinken. 

De groepen 3 t/m 8 kunnen tijdens de 
ochtendpauze iets eten of drinken. Het motto 
hierbij is: ‘Gezond is lekker’(koolzuurhoudende 
dranken, snoep, chips e.d. zijn niet toegestaan) 

Tijdens de lessen is overal in het schoolgebouw 
snoepen verboden. Bij verjaardagen mag 
getrakteerd worden, maar dan het liefst op fruit 
of iets hartigs. Ouders van kinderen met een 
allergie kunnen zelf iets gezonds achterlaten dat 
hun kind wel mag hebben. Nog leuker is het 
wanneer door het trakterende kind ook met de 
allergie van zijn/haar klasgenoten rekening wordt 
gehouden. Aan het begin van elk schooljaar 
ontvangen we graag van de ouders een actueel 
lijstje met allergieën. Hierop graag informatie 
over: 

 soort allergie of aandoening 

 welke voedingsproducten kunnen wel… 

 wat te doen als… 

Bij schoolactiviteiten wordt er door de ouderraad 
rekening gehouden met allergie. Het fijnste is het 
wanneer de eigen ouder hiertoe traktaties 
aanreikt. Bijvoorbeeld door bij de leerkracht een 
trommeltje achter te laten met iets dat hun kind 
wel mag hebben 

Nog steeds zien we dat sommige ouders hun 
kinderen na schooltijd op het plein opvangen en 
snoepjes uitdelen. Ook aan andere kinderen. We 
verzoeken met klem dat niet te doen. Het maakt 
het andere ouders lastig om het snoepen te 
beperken. 

Een extra “meneer Hans”… 
Een conciërge is voor een school van onschatbare 
waarde. Op het Palet is dat al een flinke poos 
Hans de Ruiter.  Maar meneer Hans is al een paar 
jaar met pensioen en komt eigenlijk alleen nog 
maar als vrijwilliger. En dan voornamelijk voor 
het overblijven. Daar zijn we uiteraard heel blij 
mee.  

Blij waren we ook toen meneer Ronald als 
vrijwilliger wat van de taken die bleven liggen 
overnam. Helaas moeten we het nu ook zonder 
hem stellen.  We zijn hem dankbaar voor de tijd 
dat hij ons ondersteunde, maar zijn nu al een 
poos erg onthand. Daarom deze oproep: 

Zijn er vaders / moeders / opa’s / oma’s die een 
of enkele momenten in de week op vrijwillige 
basis wat hand en 
spandiensten willen 
verrichten? Denk aan het 
opnemen van de telefoon 
zodat de les niet wordt 
verstoord, kleine klusjes, 
koffie zetten, een beetje magazijnbeheer, 
tuinonderhoud enz.  

Info-Inloop 
Zoals elk jaar ook nu weer een informatieavond 
aan het begin van het schooljaar.  

U wordt hier later nog nadrukkelijk voor 
uitgenodigd, maar noteer alvast de datum in uw 
agenda: donderdagavond 14 september tussen 
18:30 en 19:30u.  

U ontvangt dan ook een lijst met 
telefoonnummers van de klasgenootjes. Indien u 
niet wenst dat uw naam en nummer daarop staat 
kunt u dat aangeven bij meneer Ruud. 
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        Tot maandag! 
Het team van Het Palet    schooljaar 2017-2018 

v.l.n.r. / v.b.n.b.:  Doortje Verkade, Annelies 
Aanraad, Marlene Emmen, Bregje van der Elst, 
Debbie Nagtzaam, Ruud van Eekelen, Ellen van 
Beek, Desiree van Disseldorp. 

 

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: 
  

Wie hebben medailles, diploma’s 
enz  behaald in de vakantie? 

 

  

 

Deze maand… 
 

• Maandag 28 aug: uitgifte van de kalender, hoofdluiscontrole 
 
* Noteert u vast donderdagavond 14 september in uw agenda / op uw kalender…  
We verwachten weer iedereen (aan de hand van de kinderen) bij onze INFO-INLOOP 
 

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). 

 

 


