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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 
Op Het Palet werken we met dagkleuren. Elke 
dag heeft zijn eigen kleur.  
Maandag is rood, dinsdag geel, woensdag blauw, 
donderdag groen en vrijdag oranje. In ieder lokaal 
hangt een palet met deze kleuren erop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kleuren structureren voor de kinderen de 
schoolweek, wat hen helpt een planning te 
kunnen maken. De dagkleuren worden dagelijks 
gebruikt bij het inplannen en het inkleuren van 
een vakje als het werk daadwerkelijk gemaakt is.  
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.  

  

Afwezigheid juf Marlene 
In de vakantie hebben we te horen gekregen dat 
juf Marlene, onze intern begeleidster, een burn-
out heeft en dat ze voor onbepaalde tijd afwezig 
zal zijn.  

Juf Marlene houdt zich op school vooral bezig 
met de zorg en opbrengsten. De taken van 
Marlene zullen grotendeels worden 
overgenomen door Susanne.  

In overleg met ons bestuur wordt bekeken of we 
tijdelijk een intern begeleider van een andere 
school kunnen inzetten. 

We hopen dat juf Marlene spoedig herstelt en 
weer snel op school te vinden is. 

 

Oproep hulpouders sportdag 
Op 19 april staat de sportdag gepland. Voor deze 
dag hebben we veel ouderhulp nodig. Het gaat 
om het begeleiden van een groepje of het helpen 
bij een spelonderdeel. Binnenkort ontvangt u 
hierover meer informatie. 
Mocht u willen meehelpen dan kunt u zich al 
opgeven bij juf Desiree of juf Bregje. 

 

Deze maand:      
        

  

 

 

De Krijntjes 28 
4715AP Rucphen 
Tel: 0165-3411945 
info@paletrucphen.nl 
www.paletrucphen.nl 
 
Postadres: 
Postbus 52 
4715ZH Rucphen 
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Carnaval 
We kunnen terugkijken op een geweldige 
carnaval. De organisatie was top, de optocht 
kleurrijk, de deelname groot en het motto 
nodigde uit voor vele creatieve ontwerpen. 

Dank aan iedereen die hieraan heeft 
meegeholpen. 

 

Koffie-uurtje 
Ter herinnering: 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! 

Agora 
Vanaf maandag 19 februari jl. kunnen we gebruik 
maken van de nieuwe gymzaal in Agora. 
Fijn dat het nu eindelijk zo ver is! 
 

Verteltassen 
3 jaar terug zijn er voor de scholen in onze 
gemeente verteltassen aangeschaft.  
Een verteltas is een tas met daarin een mooi 
prentenboek en bijbehorende spelletjes. Er zijn 
een aantal tassen, iedere tas met een eigen 
thema. Het is ontwikkeld om de woordenschat te 
vergroten en taal, geletterdheid, 
rekenvaardigheden en wereldoriëntatie te 
bevorderen.  
Deze tassen hangen in de gang bij groep 1-2. 
 
U kunt via het uitleensysteem van onze 
bibliotheek verteltassen lenen, zodat u samen 
met uw kind met de tassen aan de slag kunt gaan 
en u de taal en woordenschat van uw kind kunt 
vergroten. 
 
Wij willen u veel plezier wensen met de 
verteltassen. Wel willen wij u vragen dat u zorg 
draagt voor de tassen en dat deze tassen weer 
ongeschonden op school terugkomen! Wanneer 
er iets ontbreekt of kapot is, geef dit dan direct 
door. Op deze manier kan de kwaliteit van de tas 
worden gewaarborgd. 
 
 

Schoolplein 
Tijdens de leerlingenraad kwam naar voren dat 
de kinderen graag het schoolplein opgeknapt zien 
worden. Dat heb ik toen toegezegd. Ik wist echter 
toen nog niet dat er onder het plein, met de 
riolering, iets niet in orde is, hierdoor staan er 
vaak grote plassen op het plein. 
Dit moet eerst worden opgelost voordat we het 
plein kunnen opknappen en we alle paden 
kunnen overschilderen. Waarschijnlijk zal in de 
meivakantie het plein opengebroken worden. 
 
Wat al op korte termijn wordt gedaan is het recht 
leggen van veel tegels, zodat de kinderen hier 
niet meer over vallen. 
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Opschoondag groep 5-6 
Zwerfafval blijft een probleem, ook in de 
gemeente Rucphen. Daar gaan we iets aan doen 
tijdens de Opschoondag. Op vrijdag 23 maart 
gaan de kinderen van groep 5-6 zwerfafval 
opruimen. Alle materialen die hiervoor nodig zijn, 
zoals handschoenen, hesjes, afvalzakken en 
knijpers zijn geregeld. 
 

Week van de lentekriebels 
Van 19 tot en met 23 maart besteden wij 
aandacht aan de “week van de lentekriebels”. Dit 
is een landelijk georganiseerd project voor groep 
1 t/m 8, dat jaarlijks aan het begin van de lente 
plaatsvindt. Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 
een les gegeven over relationele en seksuele 
vorming die aansluit bij de leeftijd en de 
belevingswereld van de kinderen in de 
verschillende groepen. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Hailey Roks heeft haar            Roemer uit groep 6       

A-diploma gehaald        heeft zijn gele band       

                                                     gehaald voor judo! 

 

 

 

Wij gingen met de bus naar de carnavalsoptocht in 
Breda!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de carnavalsoptocht van de scholen liepen 
wij ook mee! Onze grote en kleine vleermuizen 
vonden het ontzettend gezellig! Alaaf!! 

Betalen voor aanwezigheid, niet voor 
afwezigheid 

Luiers en maaltijden inclusief 
Veilige en uitdagende omgeving 

Spelen in speelzones 
Goede voorbereiding op school  

Gezelligheid zoals thuis 

    

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.. 
Kom gerust eens kijken! 
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Deze maand… 

• 06 maart   Ouderraadsvergadering 

• 07 maart   Koffie-uurtje 

• 14 maart   Kennismakingsochtend/Daltondag voor nieuwe ouders 

• 15-16 maart  Susanne afwezig i.v.m. Daltonopleiding 

• 19-23 maart  Week van de Lentekriebels 

• 23 maart    Opschoondag groep 5-6 

• 26 maart   MR-vergadering 

• 28 maart   Juf Annelies viert haar verjaardag 

• 29-30 maart  Susanne afwezig i.v.m. tweedaagse vanuit het bestuur 

        

 

 

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). 


