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Het Kwastje 

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! 

  

Start nieuwe directeur 

Op maandag 06 november ben ik gestart op Het 

Palet. Afgelopen weken heb ik al een hoop 

kunnen doen. Zo heb ik o.a. de kinderen leren 

kennen, heb ik met diverse ouders 

kennisgemaakt, ben ik in gesprek gegaan met het 

team en enkele ouders en ben ik me gaan inlezen 

in het onderwijs dat gegeven wordt op Het Palet. 

Als u ideeën heeft over het onderwijs op Het 

Palet dan nodig ik u van harte uit om eens langs 

te komen zodat we samen in gesprek kunnen 

gaan. 

 
 

 

Uitstapje speelgoedmuseum 

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op woensdag 

10 januari naar het speelgoedmuseum in 

Oosterhout. Voor dit uitstapje zijn we op zoek 

naar rij-ouders. We hebben 8 auto's nodig. 

Ouders mogen mee naar binnen om groepjes te 

begeleiden. Het betreft de hele 

woensdagochtend. U kunt zich opgeven bij de 

leerkracht van uw kind. 

 

Dalton 
Juf Susanne vertelt: het werken op een 

Daltonschool is nieuw voor mij, daarom heb ik 

besloten direct te starten met de 

Daltonopleiding. 

Begin november ben ik gestart met het volgen 

van 3 leerkrachten bijeenkomsten om zo de basis 

van het Daltononderwijs mee te krijgen. Vanaf 

januari 2018 gaat de directeurenopleiding van 

start.  

Afgelopen weken heb ik in de klassen gekeken en 

heb ik even mogen invallen in groep 1-2. Het is 

bijzonder om te zien hoe de Daltonprincipes en 

gewoontes al zo zijn ingeslepen bij de 

allerjongsten op school. Ze hebben mij deze 

ochtend veel hierover kunnen vertellen. 

Ik ben van mening dat voor veel ouders, die niet 
verbonden zijn aan de school en die mogelijk een 
schoolkeuze moeten gaan maken, niet duidelijk is 
wat Dalton precies inhoudt.  

 

Deze maand:      
        

  

 

 

De Krijntjes 28 
4715AP Rucphen 
Tel: 0165-3411945 
info@paletrucphen.nl 
www.paletrucphen.nl 
 
Postadres: 
Postbus 52 
4715ZH Rucphen 

mailto:info@paletrucphen.nl
http://www.paletrucphen.nl/
mailto:info@paletrucphen.nl
http://www.paletrucphen.nl/
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Daarom vind ik het belangrijk om hier expliciet 
aandacht aan te besteden, om zo de 
onwetendheid weg te nemen. Het 
Daltononderwijs is zo mooi en goed voor de 
kinderen dat moeten we naar buiten brengen! 

 

Sinterklaas 
Vorige week is Sinterklaas gelukkig weer veilig 
aangekomen in Dokkum. Maar ook dit jaar was 
het weer spannend of de boot wel  veilig aan zou 
komen.... 

Er was storm op zee en hierdoor zijn het boek van 
Sinterklaas en veel cadeautjes van de boot 
gevallen. Ook op het Palet hebben we een aantal 
cadeautjes gevonden. Helaas waren deze niet 
voor kinderen van onze school en hebben we ze 
terug aan Sinterklaas gegeven bij ons schoentje. 

Als dank kregen we wat lekkers en een leeg boek 
met een brief erbij. In de brief stond de vraag of 
we dit boek konden vullen met informatie over 
de kinderen. Sinterklaas zijn eigen grote boek was 
door de val in het water namelijk helemaal 
verpest. De kinderen zijn deze week dus druk 
bezig geweest met het vullen van het boek en het 
staat nu bij de schoentjes zodat Sinterklaas het 
dit weekend kan ophalen.  

Komende week zullen de kinderen van groep 1-2-
3-4-5 op donderdag pietengym krijgen van 
misschien wel echte pieten.....spannend!!! 

 

 

 

 

Kerst 
De kerstviering is donderdagavond 21 december 
van 17.30 uur tot 19.30 uur. De kinderen worden 
op school ontvangen en mogen daarna gaan 
zitten in het “Palet restaurant” Daar staat dan 
een heerlijk buffet voor ze klaar. Tussen de 
gangen door zullen er diverse optredens plaats 
vinden. U als ouder bent vanaf 19.00 uur van 
harte welkom op het plein waar er voor de 
kinderen een verrassing zal plaatsvinden. De 
viering eindigt om 19.30 uur. We hopen van harte 
dat u komt om deze avond gezellig met ons en de 
kinderen af te sluiten. 

 

Vrijwilliger voor 
handenarbeidlessen 
Binnenkort zal de oma van Annika op 
vrijdagmiddag ondersteuning bieden bij de 
handenarbeidlessen. Door in kleine groepjes aan 
de slag te gaan zal er meer aandacht zijn voor 
nieuwe technieken.  

Nieuwe conciërge 
Vanaf 06 november is René van Hooijdonk 
gestart als vrijwillige conciërge. Meester René zal 
meerdere dagen per week op school te vinden 
zijn en zal o.a. ondersteunende taken en klusjes 
uitvoeren en de telefoon opnemen. 

We zijn erg blij met beide vrijwilligers. Welkom 
op Het Palet 

 

Vrijwilliger voor de bibliotheek 
In het vorige kwastje hebben we een oproep 
gedaan voor een vrijwilliger voor de bibliotheek. 
Hierop heeft de moeder van Alvin en Jurai (Inge) 
gereageerd. 
We vinden het erg fijn dat Inge ons, 1 keer in de 
week, vrijwillig komt helpen zodat de kinderen 
vanaf januari weer boeken kunnen lenen. 

 

 

 

 



  Kwastje nr.05       Schooljaar 2017-2018          december 2017 

 

 
Het Palet, ruimte voor leren! 

3 

Vrijwilliger voor huishoudelijke 
klusjes 
Half oktober is Gerda van Sprundel gestart met 
het uitvoeren van huishoudelijke taken/klussen. 
Ze doet op maandag en woensdagochtend. 

 

Vrijwilliger voor ondersteunende 
taken 
Elly en Nelly begeleiden een aantal kinderen door 
1 op 1 met ze te gaan werken. 

 

Zoals u begrijpt zijn wij heel erg blij en trots op 
onze vrijwilligers. Bedankt allemaal, ook namens 
de kinderen. 

 

 

Tekort aan invallers 
Het wordt steeds moeilijker om invallers te 
vinden. Gelukkig is dat voor onze school de 
afgelopen periode nog wel gelukt.  

Als bestuur zijn we zijn aangesloten bij de 
organisatie Leswerk die de vervangingen (moet) 
regelen. Zij hebben nu ook een ernstig tekort, 
waardoor het kan voorkomen dat we op een dag 
geen invaller hebben. 

Natuurlijk proberen we het intern op te lossen of 
we kijken of er binnen de stichting nog mensen 
rondlopen die kunnen invallen. 

Het tekort in het onderwijs is echt een gigantisch 
probleem. Als we het intern niet kunnen oplossen 
zal het in de toekomst gebeuren dat we dan 
groepen naar huis moet sturen. Op veel andere 
scholen gebeurt dit al, wij hebben dit gelukkig 
nog niet hoeven doen, maar hopen indien het 
nodig is, dan wel op uw begrip. 

 

Op vrijdag 24 november stond in de Telegraaf 
ook een uitgebreid artikel over het lerarentekort. 
Via deze link kunt u het artikel lezen: 

http://www.telegraaf.nl/e/29542052  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Met zijn allen gezellig vleermuis cupcakes 
bakken en oefenen met eitjes breken, dat 
kunnen we goed!' 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen is welkom bij ons.. 
Flexibele opvang, geen contracten.. 
Betaling per half uur.. 
Elke dag geopend, ook in vakanties.. 
Verse warme maaltijden ’s avonds.. 
Uitstapjes en leuke activiteiten in 
vakanties.. 
Inmiddels al meer dan 25 kinderen die 
onze BSO bezoeken.. 
Kom gerust eens kijken! 

 

http://www.telegraaf.nl/e/29542052
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Sinterklaas is weer in het land! En wij kijken 
gezellig elke dag het Sinterklaasjournaal samen 
met de kleuters! We vinden het ontzettend 
leuk om activiteiten samen met "de grote 
kinderen" te doen! 

 

Met gepaste trots… 
Wat hebben we toch een kanjers op Het Palet. Elke keer 
kunnen we weer anderen in de spotlight zetten: 

Toschinka uit groep 
8 is Brabants 
kampioen 
geworden bij de 
Majorette  

 

Roemer uit groep 6 heeft zijn 
B-diploma behaald heeft.  

 

en Romy Houtepen 

uit groep 3 haar 

A-diploma. 

 

 

 
 

Het Kwastje verschijnt maandelijks onder redactie van 
de schoolleiding. Mocht u kopij of suggesties hebben 
ter verbetering kunt u die mailen naar 
info@paletrucphen.nl

 

 

Deze maand… 

 Dinsdag 05 december:   Sinterklaasfeest 
 Woensdag 06 december   Studiedag; alle kinderen vrij 
 Donderdag 21 december   Kerstdiner en kerstviering (17.30-19.30 uur) 
 Vrijdag 22 december   Alle kinderen zijn ’s middags vrij; start kerstvakantie 

 Maandag 25 december t/m vrijdag 
05 januari 2018:     Kerstvakantie 

 

 

 

 

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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Nieuws van derden: 
Hieronder publiceren we 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 het centrum voor jeugd en gezin (CJG). 

 

Gemeente Rucphen zoekt samen met Juzt nieuwe pleeggezinnen 
In heel het land zijn er op dit moment te weinig pleeggezinnen. Daarom vindt op  
maandag 11 december van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond over pleegzorg plaats, in het 
gemeentehuis te Rucphen. De avond is bedoeld voor mensen die graag vrijblijvend meer over pleegzorg 
willen weten. 

De gemeente Rucphen en Juzt vinden dat kinderen recht hebben om op te groeien in een gezin. Kan dat 
(tijdelijk) niet in het eigen gezin, dan biedt pleegzorg een goed alternatief. In de afgelopen jaren is het 
aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is de vraag naar pleegzorg 
momenteel veel groter dan het aanbod van beschikbare pleeggezinnen.  
Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig. 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast organiseert Juzt een reizende expositie over pleegzorg. De expositie is in november en december 
te bezichtigen in het gemeentehuis te Rucphen. Iedere maand reist de expositie naar een volgende 
gemeente in de regio. Ook op deze manier willen wij nieuwe pleegouders werven. De expositie bestaat uit 
diverse foto’s van kinderen in alle leeftijden. Wilt u tijdens uw (klas)bezoek aan de expositie meer weten, 
mail gerust naar m.jorissen@juzt.nl. In overleg kan een pleegouder tijdens de bezichtiging zijn/haar verhaal 
over pleegzorg vertellen. 

  

De Bibliotheek op school gaat veranderen! 
Op school is een servicepunt van bibliotheek VANnU aanwezig. Kinderen die lid zijn van de bibliotheek 
kunnen daar, in hun eigen woonplaats boeken lenen. Dat gaat vanaf 1 januari een beetje veranderen. 

 De bibliotheek blijft in de school 

 Alle kinderen kunnen lenen in deze bibliotheek 

 Ze hebben hier geen pasje voor nodig 

 De school beslist wanneer de kinderen boeken kunnen lenen 

 Er komen nog steeds regelmatig nieuwe boeken in de schoolbibliotheek 

mailto:m.jorissen@juzt.nl
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 Er komt een mooie website per school waar kinderen boeken kunnen zoeken + informatie voor 

werkstukken en spreekbeurten. Kijk al vast op http://wise.webopac.nl/cgi-

bin/bx.pl?vestnr=8142;var=dbos (er komt voor elke school een website) 

 Er zijn geen boetes in de schoolbibliotheek 

De schoolbibliotheken zijn niet zo heel groot, maar u kunt natuurlijk ook nog steeds 
gebruik maken van de bibliotheek in Rucphen. Daar is een heel grote jeugdcollectie. 
Kinderen kunnen gratis lid worden van de grote bibliotheek. Daar hebben ze een pasje 
voor nodig en dat pasje is en blijft gratis. 

Het is heel belangrijk dat kinderen lezen en nog belangrijker dat ze boeken lezen die ze zelf leuk 
vinden.  Een kwartiertje per dag voorlezen of zelf lezen levert al heel veel op. Door voor de lol te lezen, 
krijgen kinderen een hele grote woordenschat cadeau. En daar hebben ze later heel veel plezier van. 

De kinderen die nu lid zijn van bibliotheek VANnU blijven dat gewoon. U kunt de pasjes dus blijven 
gebruiken. Kinderen die ook een pasje willen hebben kunnen dat gratis halen bij de bibliotheek in Rucphen 
of door zich online in te schrijven via https://www.bibliotheekvannu.nl/klantenservice/word-lid-
formulier.html 

In de school komt regelmatig een leesconsulent van Bibliotheek VANnU. Marjolein, Cindy en Lisette zullen 
in de klas samen met de leerkrachten werken aan leesplezier. 

 

 

 

http://wise.webopac.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8142;var=dbos
http://wise.webopac.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8142;var=dbos
https://www.bibliotheekvannu.nl/klantenservice/word-lid-formulier.html
https://www.bibliotheekvannu.nl/klantenservice/word-lid-formulier.html
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