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Het Kwastje 

Elke laatste vrijdag van de maand wordt het 

Kwastje verzonden, zodat u precies weet wat er 

voor de komende maand op de planning staat. 

We gebruiken de afzender info@paletrucphen.nl 

Let u erop 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 op 

uw eigen Facebookpagina. Een aanrader dus!   

Dalton 
Hoe ziet het werken met de takenkaart eruit?  

Kinderen leren bij ons op school vanaf groep 1 
al te werken met een takenkaart. Ze moeten de 
taak (werkje) inplannen in de week. In groep 1 
en 2 is het zo dat het kind mag kiezen op welke 
dag hij/zij een taakje doet. Op een niet 
Daltonschool bepaalt meestal de leerkracht dit. 

 
In groep 3 is er nog veel klassikaal onderwijs, 
omdat het leren lezen op deze manier het 
beste lukt. Hier komt ook het leren werken met 
een dag/weektaak aan bod: op de taak staan 
alle werkjes die op een dag/week af moeten 
zijn. Als de kinderen het af hebben mogen ze 
het met de dagkleur (elke dag heeft een eigen 
kleur) inkleuren.  
  

In groep 4 komt de weektaak op dezelfde 
manier aan bod. In groep 5 t/m 8 gaan we de 
kinderen steeds meer begeleiden bij het 
plannen van hun werk.  
  
Dit betekent niet dat kinderen alleen maar zelf 
mogen kiezen wanneer ze wat gaan doen. 
Lessen staan allemaal in het rooster ingepland 
en een kind mag niet alvast aan het werk met 
een les waarover ze geen uitleg hebben gehad.  

 
Op een niet Daltonschool krijgt een kind uitleg 
van de leerkracht en moet dan direct het werk 
maken. Op onze school hebben de kinderen 
hierin iets meer vrijheid: ‘zal ik beginnen met 
taal of met rekenen?' 
Als de kinderen een taak afhebben, evalueren 
ze hoe dit is gegaan. 
 
Het mooie aan de weektaak is dat er een hele 
opbouw in zit van groep 1 t/m 8 en dat de 
invulling voor ieder kind anders kan zijn. Een 
kind dat meer uitdaging nodig heeft, heeft 
meer en uitdagender werk op zijn takenkaart 
staan. Voor een kind waarvoor sommige dingen 
te moeilijk zijn wordt het werk en de 
hoeveelheid aangepast. Zo dat iedereen een 
takenkaart op maat heeft en aan het einde van 
de week al zijn taken af heeft. 

 
Het werken met de takenkaart stimuleert de 
kinderen eigen verantwoordelijkheid te nemen 
en door ze vanaf groep 1 al te leren plannen 
worden ze goed voorbereid op de overgang 
naar het voortgezet onderwijs. 
 

 

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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Gevaarlijke verkeerssituaties 
De afgelopen periode, met het slechtere weer, 
werden meer kinderen met de auto naar school 
gebracht. Hierdoor zien we meer gevaarlijke 
situaties rondom school ontstaan. 

We willen daarom aan alle ouders vragen hier 
zelf goed rekening mee te houden en elkaar 
eventueel aan te spreken.  

 

 

 

 

Parkeer uw auto netjes op de plekken die 
daarvoor bedoeld zijn en laat uw kind(eren) op 
een veilige plek uitstappen! 

Met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat onze 
kinderen veilig naar school kunnen blijven gaan. 

 

Carnaval 
De feestdagen zijn nog maar net achter de rug en 
de volgende activiteit staat alweer op de 
planning.  

Een paar weken geleden ontving u een brief 
waarin een oproep werd gedaan aan de kinderen 
om weer fantastische wagen te gaan maken.  

Dit jaar is het motto “Alles op zijn kop”. Met dit 
thema in het achterhoofd mogen de kinderen 
weer aan de slag om mooie wagens te maken. De 
Sint Martinusschool sluit bij ons aan met hun 
wagen, het wordt net zoals voorgaande jaren 
weer een gezamenlijke optocht.  

 

Zoals al eerder in brieven werd vermeld, start en 
eindigt de optocht dit jaar bij Het Palet. De 
wagens die de kinderen maken, worden op 
donderdag 8 februari 2018 verzameld op school. 
Op deze manier kunnen de leerkrachten de 
nummers van de wagens al erop maken.  

 

De kinderen worden om half negen op school 
verwacht. Op deze manier kunnen we in de 
groepen de laatste voorbereidingen treffen en op 
tijd starten.   

Na de optocht gaan alle groepen terug naar hun 
klassen. De kleuters die meelopen zijn vanaf 
12.15 uur vrij en de andere groepen gaan ’s 
middags verder met een middag passend bij 
carnaval.   

Nog een paar huishoudelijke tips: 

• Tijdens de optocht mag er geen confetti 
of papiersnippers worden gegooid.  

• Het kan koud zijn tijdens de optocht. 
Kleed de kinderen warm aan en geef ze 
goede schoenen aan. 

 

Wij hebben er al zin in! 

 

Ouders in de schoolbanken 
Voorafgaand aan het koffie-uurtje op woensdag 
07 maart, willen we alle ouders uitnodigen om 
een les bij te wonen in de klas van hun 
kind(eren). U mag meedoen met een reken-, taal- 
of leesles in groep 3 t/m 8 en in groep 1-2 kunt u 
meedoen met de activiteit van uw kind. We 
willen u laten zien hoe de methodes werken, hoe 
de kinderen instructie krijgen en hoe goed onze 
kinderen kunnen werken. 

 

De lessen starten om 10.30 uur. Na deze lessen 
zal Susanne in de aula uitleg geven over de 
nieuwe methode “Kanjertraining”. Een methode 
voor sociaal-emotionele ontwikkeling die in alle 
groepen ingezet gaat worden. 

Als afsluiting van deze ochtend kunt u genieten 
van de optredens van de kinderen.  

We hopen veel ouders op 07 maart te zien! 
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Computerprogramma BOUW! 
Op korte termijn zullen we gaan starten met de 
inzet van het programma Bouw! Dit is een 
computerprogramma ter voorkoming van 
leesproblemen bij leerlingen in groep 2 t/m 4. 

 

Het programma is bedoeld voor kinderen die 
moeite hebben de beginnende leesvoorwaarden 
zich eigen te maken en/of het automatiseren van 
het lezen onder de knie te krijgen. 

Door middel van spelenderwijs oefenen met 
letters, klanken en rijmen wordt een vlotte 
woordherkenning gestimuleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouders waarvan de kinderen met het 
programma gaan werken worden door school 
persoonlijk ingelicht. 

 

Leerlingenraad 
Op dinsdag 16 januari was de eerste 
leerlingenraad waarbij Susanne door de kinderen 
was uitgenodigd aanwezig te zijn. 

In de klassen hebben de kinderen van te voren 
gespreksonderwerpen verzameld. Hieronder 
vindt u een kort verslag van de leerlingenraad. 

Gezonde tussendoortjes 

We zien dat veel kinderen koeken als 
tussendoortje meebrengen en willen graag 
proberen of we dit kunnen veranderen. Een 
aantal vragen die boven kwamen waren: vinden 
we dat de school hiervoor moet zorgen of vinden 
we dat de ouders en kinderen dit zelf kunnen 
doen? Moet je dan alle dagen fruit of groente 
meenemen of mag soms ook een koek? Hoe 
kunnen we dit veranderen? De kinderen kwamen 
met het idee om zelf een brief voor de ouders te 
maken met daarin hun idee uitgelegd.  

Beste ouders, 

Wij merken dat de kinderen steeds vaker een 
ongezond tussendoortje meenemen. Tijdens de 
leerlingenraad hebben wij dit besproken. De 
leerlingenraad zou graag willen dat uw kind 
voortaan een gezonde pauzehap mee neemt. 

Wilt u uw kind toch een koekje meegeven, dit 
dan graag alleen op woensdag. Snoep zien we 
liever helemaal niet. 

Fruit en groente is gezonder dan koek.😀🐵 

Alvast bedankt voor uw medewerking namens de 
kinderen van de leerlingenraad! 

Raamschilderingen 
De kinderen willen graag raamschilderingen, 
zodat de school ervan af buiten gezellig uit ziet. 
Natuurlijk vindt juf Susanne dit een leuk idee. 
Volgens de kinderen kunnen Juf Debbie en de 
mama van Roos heel mooi tekenen. We gaan 
vragen of zij de tekeningen willen maken, dan 
kunnen de leerlingen ze tijdens de 
handvaardigheidlessen inkleuren.  
 
Schoolplein 
De kinderen zouden graag zien dat het 
schoolplein er leuker uitziet, dan komen er 
misschien ook meer nieuwe kinderen op Het 
Palet. Ze zouden graag zien dat de 
stoeptekeningen weer mooi geverfd worden. Juf 
Susanne gaat dit aan meneer René vragen. 
Ook zouden de kinderen graag meer 
buitenspeelgoed willen hebben, ook voor de 
bovenbouw. Een schommel of een Pannaveldje 
zou erg leuk zijn. Juf Susanne had hier al 
informatie over opgezocht., maar die blijken heel 
erg duur. Het Palet is een kleinere school, dat 
betekent dat er ook iets minder geld is. 
Wel heeft ze al buitenspeelgoed gekocht, o.a. een 
Stoeprandspel, ballen, een grote parachute en 
andere leuke spellen. Dit zal binnenkort binnen 
komen. 
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Flyers en posters 
De kinderen zouden graag flyers/posters van de 
school willen hebben om de school meer 
bekendheid te geven 
Toevallig had Juf Susanne al iets klaarliggen; 
posters in verschillende formaten, omdat Het 
Palet in januari, februari en maart 
kennismakingsdagen organiseert. De kinderen 
van de leerlingenraad en de juffen hebben er 
samen voor gezorgd dat ze overal in Rucphen en 
omgeving zijn opgehangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom is Het Palet zo’n leuke school? 
Tot slot wilde juf Susanne nog weten waarom Het 
Palet zo’n leuke school is en waarom nieuwe 
ouders Het Palet zouden moeten kiezen. De 
volgende antwoorden werden gegeven: 

- Er is weinig ruzie 
- De (Dalton)leermethode is fijn; het 

werken met takenkaarten 
- Er wordt niet gepest 
- Je leert heel veel omdat je zelf mag 

plannen 
- Je kunt aangepast werk krijgen als je dat 

nodig hebt; er wordt gekeken wat je kunt 
en wat je nodig hebt. 

- De klas is niet zo groot en je krijgt meer 
hulp en aandacht van de juf. 

 
U snapt dat ik hier erg trots op ben en we dat 
natuurlijk ook allemaal willen behouden! 

 

Mijn album 
Op mijn album worden alle foto’s van uitstapjes 
en activiteiten gepubliceerd. Dit is een veilige 
schoolomgeving waarbij alleen via de 
onderstaande link en wachtwoord ingelogd kan 
worden. De foto’s van het speelgoedmuseum 
staan er ook op. Hierbij de link en wachtwoord: 
Myalbum.com/paletrucphen en wachtwoord: 
kleuren. 

 

 

Op vrijdag spelen wij de hele dag bij de BSO, wat 
een pret! De kleuters zijn dan vrij. We spelen 
graag met de tafeltent, schilderen, kleien, spelen 
buiten, doen graag spelletjes op de Wii, eten 
lekker fruit en groente en maken soms eens een 
uitstapje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://myalbum.com/paletrucphen
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Tijdens het thema sprookjes hebben we de heks 
geholpen met koekjes bakken voor haar huisjes, 
we liepen een modeshow met de glazen muiltjes 
en we aten de appels uit het verhaal van 
Sneeuwwitje. Bij Nikkids doen we meer dan 
alleen knutselen! 

 

 

 

 

 

  

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

 

 

Deze maand… 

• 05 februari     Mr-vergadering 

• 09 februari     Carnavalsviering 

• 12 t/m 16 februari    Voorjaarsvakantie 

• 19 februari     Hoofdluiscontrole 

• 20 februari     Kennismakingsdag voor nieuwe ouders 

• 21 februari     Rapporten gaan mee naar huis 

• 22 februari     Ouderavonden 

        

 

 

 

 

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). 

 

Kind Fit en de Sportsnuffel 
Kind Fit is een programma waardoor kinderen op school kennismaken met meer verschillende sporten en 
gratis mogen meedoen bij verschillende sportverenigingen. 

In de bijlage ontvangt u het boekje Kind Fit en de Sportsnuffel. De Sportsnuffel 2018 vindt plaats in de 
periode 12 maart tot 16 juni. Het boekje bevat vooral informatie voor de ouders. Hierdoor raakt u op de 
hoogte van het sportaanbod in de gemeente. Wilt u samen met uw kind(eren) een kijkje nemen in dit 
boekje? 

In week 6, vóór 9 februari, moeten de inschrijvingen per post binnen zijn. Als u uw kind ergens aan mee wil 
laten doen, stuurt u het inschrijfformulier en de bladzijde met de aangekruiste verenigingen op naar het 
adres dat in het boekje staat.   

 

Subsidie voor ouders lager inkomen 

Stichting Leergeld vindt het belangrijk dat álle kinderen in Rucphen kunnen sporten bij een vereniging, 
meekunnen op schoolreisje of bijvoorbeeld op de fiets naar school kunnen. Ook als ouders een laag 
inkomen hebben. Daarom zijn er afspraken gemaakt met Stichting Leergeld.  
Meer informatie vindt u op onze website of www.leergeldnoordwestbrabant.nl.  
U kunt ook mailen naar info@leergeldnoordwestbrabant.nl.  

 

https://www.rucphen.nl/Gemeentewinkel/Kindpakketten?highlight=kindpakket
http://www.leergeldnoordwestbrabant.nl/
mailto:info@leergeldnoordwestbrabant.nl

