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Daltonnieuws 
Een aantal jaren geleden zijn wij op onze school 
gestart met het werken met een leerling raad. 
Onze leerling raad bestaat uit zes leerlingen, uit 
alle groepen vanaf groep 3 neemt 1 leerling 
plaats in de leerling raad.  Het afgelopen jaar 
kwam de leerling raad een aantal keer bij elkaar 
om te praten over allerlei onderwerpen binnen 
onze school. De leerling raad bestaat dit jaar uit: 
Lotte, Milan, Simone, Thijs, Coen en Hailey.  

Als Daltonschool vinden wij het belangrijk dat 
leerlingen meedenken over het reilen en zeilen 
binnen onze school. Wat gaat er goed, wat kan er 
verbeteren.  

In de groepen wordt in klassenvergaderingen 
besproken wat er speelt onder de leerlingen. Zo 
is er de afgelopen jaren onder andere gesproken 
over het spelen op het plein, het toiletgebruik en 
nog meer zaken.  

De mening en tips van de leerling raad worden 
weer doorgesproken met een leerkracht, in dit 
geval onze Dalton coördinator, juf Debbie.   

De afgelopen jaren vergaderde de leerling raad 
onder leiding van meneer Ruud. Omdat meneer 
Ruud ons gaat verlaten, willen we de leerling raad 
anders vorm gaan geven.  

Vanaf dit schooljaar willen we gaan werken met 
de leerling raad onder leiding van een (groot-) 
ouder.  Zes keer per jaar komt de leerling raad bij 
elkaar.  De taak van de (groot-) ouder die de 
leerling raad gaat begeleiden is het voeren van de 
gesprekken met de kinderen. Wat leeft er onder 
de kinderen, welke oplossingen kunnen er 
bedacht worden. Dit wordt door de kinderen 
weer teruggekoppeld in hun groep. Lijkt u dit 

leuk, geef dit dan door aan juf Debbie. Ook voor 
vragen kunt u bij haar terecht. Het tijdstip voor 
het overleg van de leerling raad willen we in 
overleg met u vaststellen! 

Kinderboekenweek / 
Projectweek 
Deze woensdag 4 oktober, is het zover: de start 
van de Kinderboekenweek.  

Het thema van de 63ste kinderboekenweek is 
‘Gruwelijk eng’. Monsters, spoken, nachtmerries, 
schaduwen, angsten, heksen en andere griezels. 
Ze staan deze week allemaal centraal.  

We openen de kinderboeken week ‘s ochtends 
op het schoolplein. Komt u ook kijken? Zou er 
misschien ook iets griezeligs gebeuren op school? 

In de kinderboekenweek wordt er extra aandacht 
besteedt aan lezen en aan boeken. In de klas 
wordt er extra (voor)gelezen, de kinderen van 
groep 5-6 lezen voor bij Nikkids, en we houden 
een voorleeswedstrijd. Op 6 oktober laten 
kinderen van groep 5 t/m 8 hun mooiste 
voorleeskunsten horen aan een echte jury. 
Spannend! 

Omdat het thema ‘Gruwelijk eng’ zo’n leuk thema 
is, is dit ook het thema van de projectweek. Nog 
een extra weekje griezelen dus! Om de school in 
griezelstijl te brengen, organiseren we op 
vrijdagmiddag 6 oktober een crea-middag voor 
groep 3 t/m 8. De kinderen maken dan 
knutselwerkjes waarmee we o.a. de school zullen 
versieren. Dit versieren doen we aansluitend aan 
de creamiddag om 15:00u. Wilt en kunt u helpen 
deze middag? Graag! Alle hulp is welkom. Graag 
even melden bij Juf Annelies of Juf Desiree.  

 

Deze maand: Afscheid meneer Ruud en Gruwelijk griezelen! 
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Op maandagochtend 9 oktober openen we de 
projectweek op het schoolplein. Gedurende deze 
week gaan de kinderen iedere dag op een 
creatieve manier aan de slag met het thema.  

Al het werk wat we maken, laten we zien tijdens 
de tentoonstelling op vrijdagavond 13 oktober. U 
bent deze avond vanaf 18:00u welkom. Naast de 
tentoonstelling geven alle groepen ook weer een 
optreden. Wij hopen op een groot publiek! Rond 
19:30u zal de avond afgelopen zijn. Denkt u nog 
aan het inleveren van de briefjes voor de hapjes? 

De kinderen mogen de hele week als 
monster verkleed naar school komen. ''Alle 
soorten griezels zijn welkom’’! Op woensdag 11 
oktober staat de vossenjacht gepland. Om deze 
Vossenjacht door te kunnen laten gaan, hebben 
we nog veel hulpouders nodig. Bij deze een 
oproep: kunt en wilt u graag helpen, geef u dan 
op bij Juf Annelies of Juf Desiree.  

Wij hebben er al heel veel zin in! 

De werkgroep. 

Stichting Leergeld 
Vanaf 1 oktober 2001 kunnen ouders met een 
laag inkomen een beroep doen op de Stichting 
Leergeld. Deze stichting springt bij indien ouders 
de kosten die gemoeid zijn met schoolmateriaal, 
schoolkamp, schoolreisjes enzovoort, moeilijk op 
kunnen brengen. U kunt in contact komen met de 
stichting door het antwoordapparaat in te 
spreken of een briefje te sturen. 

In Nederland vieren 60.000 kinderen hun 
verjaardag niet! Stichting Jarige Job maakt een 
einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze 
kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job 
geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter 
waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is landelijk 
actief en werkt samen met maatschappelijke 
organisaties die zich inzetten voor de meest 
kwetsbare kinderen van de Nederlandse 
samenleving. 

 

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? 

 

  

 

Stichting Leergeld (en Stichting Jarige Job) 
Financiële hulp bij schoolkosten  
Als ouder kunt u zelf contact opnemen met de 
Stichting Leergeld, telefonisch of via de 
website www.leergeldnoordwestbrabant.nl   
Tel: 076-5030300 
Postbus 86      4870 AB       ETTEN-LEUR 
Ook als u iemand in uw omgeving kent die 
mogelijk in aanmerking komt kunt u contact 
opnemen met Stichting Leergeld e/o Jarige 
Job (www.stichtingjarigejob.nl) 

mailto:info@paletrucphen.nl
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Deze maand… 
 

• Dinsdag 3 okt: Het Kwastje van oktober. 

• Woensdag 4 okt: Start Kinderboekenweek, werelddierendag,  

• Donderdag 5 okt: ONDERWIJSSTAKING 

• Juf Sonja zal vanwege de voorleeswedstrijd en de staking niet donderdag 5 
oktober, maar vrijdagochtend 6 oktober boeken uitlenen. (rond 9:00u) 

• Vrijdag 6 okt: voorleeswedstrijd 

• Maandag 9 okt: ’s ochtends opening projectweek op het plein. 

• Woensdag 11 okt: vossenjacht (bij voldoende hulpouders!) 

• Vrijdagavond 13 okt: afsluiting projectweek 

• Donderdag 26 okt: afscheid(sreceptie) van meneer Ruud 

• Woensdag 1 nov: Het kwastje van november 
 

Nieuws van NIKKIDS, het kinderdagverblijf in onze school 

 

Het eerste thema van dit jaar was bij 
ons: ik en mijn familie! Zoals jullie 
misschien wel gezien hebben werd onze 
deur elke week mooier versierd met 
allemaal foto's van gezinnen! We zijn 
allemaal zo verschillend maar familie is 
voor iedereen ontzettend belangrijk! 
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Nieuws van Blitz4Kidz, de bso in onze school 

Wij mogen op onze BSO wat 
nieuwe kinderen verwelkomen, 
Jaylinn, Tess, Rosanne, Gijs en 
Hugo.  
Heel veel speelplezier bij ons! 

Nog even een belangrijk 
‘weetje’, op vrije schooldagen 
en alle vakanties zijn wij altijd 
geopend, ook al is het zomaar 
voor een keertje…alles is 
mogelijk! 

 

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 jeugdhulpverlening. 

 

 
Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar   

De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000 ouders en 

verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de 

gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de 

gemeenten betere beslissingen nemen voor kinderen en meer inzicht verkrijgen in de behoeften van 

ouders en hun kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer informatie en een kort filmpje 

kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl. 

 

http://www.ggdmonitor.nl/

