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Een noodoproep! 
Beste ouders, verzorgers, 

Vorige week kregen we bericht van meneer Hans 
dat hij ziek is en dat waarschijnlijk nog wel een 
poos zal blijven. Uiteraard wensen we hem van 
harte beterschap en leven we met hem mee. 

Zijn afwezigheid is vooral merkbaar bij het 
overblijven. Vier middagpauzes in de week 
assisteert meneer Hans de leerkracht die toezicht 
houdt op het overblijven. Hij is degene die de 
pleister plakt, kinderen helpt met spelmateriaal 
enz zodat de leerkracht toezicht kan blijven 
houden. Onmisbaar dus! 

We zijn daarom nu dringend op zoek naar iemand 
die die taak van hem over kan nemen. In ieder 
geval tijdens zijn afwezigheid. Maandag, dinsdag 
en donderdag tussen 12:15u en 12:45u en vrijdag 
tussen 12:40u en 13:00u 

Er staat een kleine (vrijwilligers-)vergoeding 
tegenover. En natuurlijk onze dankbaarheid en 
die van de kinderen.  

Bent u iemand, of kent u iemand die deze taak -in 
ieder geval tijdelijk-  van Hans over wil nemen, 
neem dan a.u.b. vrijblijvend contact op met 
meneer Ruud.  

Dat kan via email (r.v.eekelen@paletrucphen.nl) 
of  telefonisch.(0165-341945). Gewoon even 
langskomen en persoonlijk aanspreken mag 
natuurlijk ook.  

Vorige keer las u al…. 

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.  

Daltonnieuws 
Beste ouders/verzorgers, 

Bij deze weer wat Daltonnieuws. Aan alle nieuwe 
ouders, welkom op onze Daltonschool. Op Het 
Palet werken wij met de Daltonkernwaarden. 

 

In ieder Kwastje kunt u informatie lezen over 
onze Daltonontwikkeling of een stuk uitleg over 
één van deze kernwaarden. Tijdens de 
informatieavond lichten de leerkrachten ook toe 
hoe wij werken in onze groepen en wat de 
Daltonwerkwijze inhoudt.  
Vorig jaar zijn we bezig geweest met het verder 
ontwikkelen van onze taak.   In sommige groepen 
is dit te zien, wordt er al gewerkt met de nieuwe 
taak. Tijdens klassenvergaderingen kunnen 

 

Deze maand:  Een nieuw schooljaar! 
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kinderen hier zelf ook in meedenken. Wat werkt 
er goed, waar kan nog verbetering plaatsvinden.  
Vanaf groep 3 neemt er vanuit iedere klas (dus 
groep 3, groep 4, groep 5 enz) een leerling plaats 
aan de leerlingraad. Onder leiding van meneer 
Ruud praten deze leerlingen over wat er speelt in 
de groepen en worden hier ook, waar nodig, 
oplossingen voor bedacht.  

Dit jaar zal het team zich bezig houden met het 
werken met doelen en hoe we dit op onze taak 
kunnen vertalen naar de kinderen. Eigenaar 
worden van hun eigen leren, leren voor zichzelf 
staat hierin centraal.  

Via het Kwastje wordt u dit jaar weer op de 
hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, maar 
u kunt ook altijd terecht met uw vragen bij onze 
Daltoncoördinator, juf Debbie.  

Wij hebben weer een mooie start gemaakt, op 
naar een fantastisch en spetterend schooljaar! 

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

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? 

Dean is supertrots 

op zijn A-diploma! 

 

 

 

 

Deze maand… 
 

• Vanwege ziekte enigszins verlaat pas 9 september uitgifte van de kalender,  

• Donderdagavond 14 september verwachten we weer iedereen (aan de hand van 
de kinderen) bij onze INFO-INLOOP 

• Vrijdag 15 sept.: juf Marlene is jarig. 

• Maandag 18 sept.: vergadering MR 

• Dinsdag 26 sept.; kennismakingsgesprekken met alle ouders. (u ontvangt nog een 
uitnodiging), juf Nikki jarig. 

• Woensdag 27 sept.: Periodeviering 

• Woensdag 4 okt: Start Kinderboekenweek, Het Kwastje van oktober. 
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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). 

 

Ben je op zoek naar een uitdagende hobby? 
Dan nodigen we je uit om eens bij scouting te komen kijken! 

Ieder kind mag 3x gratis komen meedoen en ontdekken. 

  

Even voorstellen: 

Sinds dit schooljaar zijn scouting Rucphen en 

Sprundel  één vereniging, waardoor we een 

compleet aanbod kunnen bieden van 5 tot en met 

18 jaar. Een actieve club met 83 leden en 

ongeveer 30 vrijwilligers is ieder weekend druk in 

de weer met allerlei verschillende leuke dingen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan sport en spel, 

buitenactiviteiten, koken, knutselen, expressie 

etc. Scouting biedt allerlei leuke activiteiten 

waarbij het samenwerken centraal staat en 

jongens en meisjes zich persoonlijk kunnen 

ontwikkelen. Deze activiteiten zijn afgestemd op 

de leeftijdsgroep. Daarnaast worden ook nog 

allerlei weekenden en zomerkampen 

georganiseerd.  

Je kunt ons vinden in Scoutinggebouw De 

Molenberg (op het sportpark bij RSV en TV de 

Bocht). 

Op vrijdagavond 19.00 – 20.30 de 

leeftijdsgroepen 7-11,  11-15 en 15-18 jaar.  

Op zaterdagochtend 10.00 – 11.30 uur de bevers voor kinderen van 5-7 jaar. 

Meer info: www.scoutingsprundel.nl  

 

 

 

 

 

 

         

 

http://www.scoutingsprundel.nl/
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Beste ouders van peuters van 2 en 3 jaar oud  

Houdt 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.   

                                                

Mini-dance en Streetdance 

Ook voor groep 1 t/m 6 is er een dansgroep op 
maandagmiddag:  

Mini-Dance     ( groep 1 en 2) 15.30-16.15 uur 

Streetdance-dance    (groep 3 t/m 6) 16.15-17.15 uur 

We dansen iedere maandag behalve in schoolvakanties. 

We starten op maandag 4 september 2017. Kom een keertje langs voor een gratis 

proefles. 

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

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

 

 

 

mailto:agoog@agorarucphen.nl

