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Daltonnieuws 

Wij leren de kinderen al op jonge leeftijd 
zelfstandig te werken. Zelfstandig werken is een 
werkvorm waarbij de leerkracht tijd krijgt om 
binnen de groep apart aandacht te besteden aan 
een specifieke selectie van leerlingen bv. aan de 
instructietafel. Hierdoor wordt er afwisselend tijd 
vrijgemaakt voor de verschillende 
instructieniveaus of aandacht voor een 
individueel kind. Vanaf groep 1/2 beginnen wij 
met het aanleren van het zelfstandig werken. De 
periode van zelfstandig werken wordt dan per 
jaar uitgebreid. Ieder kind heeft een blokje met 
daarop een groene-, rode stip en een vraagteken. 
Na de uitleg van de les gaan de kinderen aan het 
werk en leggen hun blokje op tafel. Legt het kind 
het blokje op groen dan betekent het, dat het 
kind zachtjes met buurman kan overleggen. Legt 
de leerling het blokje op rood dan betekent het 
dat de leerling wil werken zonder gestoord te 
worden. Ligt het blokje op het vraagteken dan 
heeft de leerling een vraag voor de leerkracht. 
Ook de leerkracht kan beslissen dat de kinderen 
hun blokje op rood leggen, dan wordt er 
zelfstandig gewerkt zonder dat je elkaar stoort of 
hulp vraagt. 

 
Wet op Privacy 
Vanaf 25 mei 2018 is in alle Europese landen de 
Wet Op Privacy van toepassing.  
Intern, zowel op school als op Stichtingsniveau 
zijn we hier druk mee bezig. 
 
 

 

 
 
Ook in het onderwijs werken we veel met 
middelen waarin persoonsgegevens van 
leerlingen, ouders of medewerkers voorkomen. 
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
digitale middelen ter verrijking of aanvulling op 
ons onderwijs. Met dit toenemend gebruik wordt 
aandacht hebben voor en afspraken hebben over 
verantwoordelijk gebruik steeds belangrijker. Ook 
het waarborgen van de privacy van onze 
leerlingen, ouders en medewerkers staat hoog in 
het vaandel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder vindt u een paar van de gemaakte 
afspraken: 
a. Bij een mail versturen naar een grote groep 

personen gebruiken we de BCC-functie.  
b. De optie ‘allen beantwoorden’ gebruiken we 

alleen indien de noodzaak daarvoor aanwezig 
is. 

c. Wij gaan bewust om met wat we delen op 
sociale media: Is het wel of niet verstandig te 
publiceren, wat zijn de eventuele 
consequenties en is het betreffende sociale 
platform/middel wel het meest geschikt voor 
de te delen inhoud? Bij reacties waarvan de 
inhoud werkgerelateerd  is, kan niet op 
persoonlijke titel gereageerd worden. 

 

 

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/
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d. Foto’s en filmpjes waarop leerlingen 
herkenbaar staan, mogen uitsluitend 
gepubliceerd worden als de 
ouders/verzorgers van de desbetreffende 
leerlingen hiermee akkoord gaan.  

 
Er zullen nieuwe afspraken vastgelegd moeten 
worden over het maken en plaatsen van foto’s op 
de website en Facebook.  
Binnenkort ontvangt u een papier met daarin 
nogmaals uitgelegd wat de Wet inhoudt, tevens 
wordt aan alle ouders toestemming gevraagd om 
foto’s/filmpjes te mogen plaatsen. 
Wilt u niet dat uw kind op Facebook of op de 
website komt dan zult u geen foto’s van 
activiteiten zien met uw kind daarop. 

   

Onze schoolwebsite is al voorzien van een 
afgeschermde omgeving waar de foto’s worden 
geplaatst, namelijk Mijnalbum. Via het tabblad 
foto’s komt u terecht in de fotoalbums. U heeft 
hiervoor alleen het schoolwachtwoord: kleuren 
voor nodig. 
In Mijnalbum zijn de foto’s van de sportdag en 
het handbaltoernooi geplaatst. 
 
Let op; Studiemiddag  
Donderdagmiddag 07 juni zijn alle 
kinderen vanaf 12.15 uur vrij i.v.m. een 
studiemiddag. 
 
Avondvierdaagse 
Van 04 t/m 08 juni vindt de avondvierdaagse 
plaats. Op vrijdagavond 08 juni worden alle 
kinderen van Het Palet door Susanne binnen 
gehaald en ontvangen van haar de verdiende 
medaille. 
 
Schoolreisje 
Donderdag 21 juni 2018 gaan de leerlingen van 
groep 1 t/m groep 7 op schoolreis. De leerlingen 
van groep 1 t/m 3 gaan naar speelboerderij de 
Vossenberg in Gilze. De kinderen krijgen die dag 
eten en drinken, dit wordt verzorgd door de 
Vossenberg. De kinderen hoeven deze dag niets 
mee te nemen. 
 

 
 
 
 

De leerlingen van groep 4 t/m 7 gaan naar de 
Efteling in Kaatsheuvel. Zij moeten deze dag wél 
eigen eten en drinken meenemen. In overleg met 
de ouderraad is besloten dat de kinderen geen 
geld mee mogen nemen. 

 

Ouder gezocht voor OPR 
(ondersteuningsplanraad) 
De medezeggenschap voor het 
Samenwerkingsverband 3002, waar wij onder 
vallen is de OPR (ondersteuningsplanraad). 
Vanuit de verschillende schoolbesturen zijn daar 
personeelsleden en ouders in vertegenwoordigd. 
Vanuit OBO zit er een ouder in de OPR. Deze 
ouder gaat binnenkort de OPR verlaten omdat 
haar kind de basisschool gaat verlaten. OBO is 
daarom op zoek naar een opvolger.  
Wilt u graag meedenken en meepraten over hoe 
het onderwijs in het samenwerkingsverband in de 
regio Roosendaal-Moerdijk wordt ingericht en 
waar de speerpunten van het 
samenwerkingsverband liggen dan bent u 
wellicht de persoon die ze zoeken! 
Zou u, namens OBO, willen meedenken over de 
koers van ons samenwerkingsverband laat dat 
dan voor 11 juni weten aan Mirjam Buster via 
mbuster@obo-wbr.nl , MT-lid onderwijs en 
kwaliteit. Op de website van het 
samenwerkingsverband (www.po3002.nl) kunt u 
meer informatie vinden, ook kunt u contact 
opnemen met Mirjam Buster als u vragen heeft 
(0165-548 260). 
  
Goede websites 
Op www.bloon.nl kunnen de kinderen van groep 
3 t/m 8 spelling oefenen. De kinderen kunnen 
inloggen met de code van school. 

Woordkasteel (https://www.woordkasteel.com/) 
biedt een compleet spellingpakket voor kinderen 
vanaf 6 jaar met 18 spelletjes, op ieder niveau in 
te stellen. Met 180 woordenlijsten, toetsen, 
oefenpakketten voor specifieke 
spellingproblemen en alles natuurlijk op een 
speelse manier. 

 

 

mailto:mbuster@obo-wbr.nl
http://www.po3002.nl/
http://www.bloon.nl/
https://www.woordkasteel.com/
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Koffie-uurtje en periodeviering 
Het koffie-uurtje en de periodeviering van 06 juni 
komen te vervallen, dit i.v.m. de open ochtend 
en de geplande periodeviering op 27 juni. Dit zou 
wel erg kort op elkaar zijn. 
 
Op woensdag 27 juni staat de periodeviering 
geheel in teken van een bedankochtend. We 
hopen dat er zoveel mogelijk ouders, opa’s en 
oma’s en anderen zijn zijn die we kunnen 
bedanken voor alle hulp, inzet en steun. 
Zonder uw hulp bij bv. knutselen, 
hoofdluiscontrole, rijden, MR of ouderraad 
zouden we niet zoveel leuke activiteiten op 
school kunnen uitvoeren. 

Vanaf 11.30 uur bent u welkom in de hal van de 
school.  

Voorafgaand aan de periodeviering kunt u tijdens 
het koffie-uurtje met Susanne in gesprek gaan. 
Deze keer gaan we vooruitkijken op het nieuwe 
jaar. U bent om 10.30 uur welkom. 

KOMT U OOK? 

 

Schoolkamp groep 8 
Op 13, 14 en 15 juni zijn de kinderen van groep 8 
op schoolkamp. 
Juf Bregje gaat mee op schoolkamp. Juf Susanne 
zal op woensdag in groep 1-2 zijn en Juf Ellen in 
groep 3-4. 
De kinderen van groep 1-2 zijn op donderdag 
extra vrij. De kinderen van groep 3-4 zijn op 
vrijdag vrij. 
De kinderen van groep 7 krijgen deze dagen les 
van Desiree en Doortje. 

 
 
 
 

Programma laatste schoolweek 
03 juli 19.00 uur musical groep 8 

04 juli 0.00-10.00 uur kennismaken in de  nieuwe 
groep bij de nieuwe leerkracht (groep 8 is dit uur 
vrij).  

13.00 uur vrijwilligerslunch; voor mensen die niet 
verbonden zijn aan school 

06 juli 18.00 uur afscheidsavond groep 8 op 
school. 

 
MUSICAL DE TENT OP Z'N KOP!  
De kinderen van groep 7 en 8 zijn al druk bezig 
met het oefenen van de eindmusical “De tent op 
z’n kop!”. Deze musical gaat over Carlos Olé. Hij  
runt samen met zijn vrouw Marloes een camping 
in Spanje. De zaken op de camping gaan echter 
niet zo goed. Wanneer de enige gasten, de 
familie Gajes, ook vertrekken, denkt Carlos de 
deuren voorgoed te moeten sluiten. Maar dan 
krijgt een bus vol vakantiegangers een klapband, 
precies voor de camping! Wilt u zien u dit gaat 
aflopen, koop dan uw kaartje op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedurende de musical treden alle kinderen 
samen met hun eigen klas op. We willen dan ook 
vragen om allemaal te komen kijken.  
 
Vanaf dinsdag 19 juni kunt u op school hiervoor 
kaartjes kopen bij Juf Esther of de conciërge 
René. De kaartjes kosten 2 euro per stuk.  
 
Voor de kinderen van groep 1 t/m groep 6 mogen 
de ouders en evt. broers en zussen die al van 
school zijn komen kijken. 
Voor groep 7-8 geldt dat ook de grootouders 
(opa’s en oma’s) en evt. stiefmoeders/vaders/ 
broers/zussen, mogen komen kijken.  
Iedereen die komt kijken heeft een kaartje nodig.  
 
Alle kinderen die bij ons op school zitten, hoeven 
natuurlijk niet te betalen. 
U kunt ook op de avond zelf bij Agora een kaartje 
kopen.  
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Fietsen op het schoolplein 
Vanwege de veiligheid is het verboden dat 
kinderen (en ouders) fietsen op het plein. Wilt u 
dit ook met uw kind bespreken?  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Mees uit groep 5, heeft met schaken een 

diploma en medaille behaald! 

 

Nieuws van Blitz4kidz 
'In de meivakantie hebben wij veel leuke 
uitstapjes gemaakt waaronder naar Mini Billund 
(Legoland in Wagenberg), een jongensdroom die 
uit kwam!' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Nikkids 

“Hoeraaa! Het is bijna zomervakantie! 

Wij wensen iedereen een hele fijne tijd! 

We zullen goed op jullie prachtige school 
passen!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Belangrijke data deze maand… 

• 04 juni   Mr-vergadering 

• 05 juni   Juf Ellen jarig 

• 06 juni   Koffie-uurtje is komen te vervallen i.v.m. open ochtend 

• 07 juni   Juf Ellen, Debbie en Bregje vieren ’s ochtends hun verjaardag met de klas 

    Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

• 11 juni   Ouderraadsvergadering  

• 13-14-15 juni  Schoolkamp groep 8 

• 14 juni   Groep 1-2 extra vrij 

• 15 juni   Groep 3-4 extra vrij 

• 21 juni   Schoolreisje 

• 27 juni   Periodeviering + ouderbedankochtend 

• 03 juli   19.00 uur musical groep 8 

• 04 juli   Oefenen in nieuwe groep (groep 8 vrij van 09.00-10.00 uur) 

13.00 uur vrijwilligerslunch voor mensen die niet verbonden zijn aan school 

18.00 uur afscheid groep 8 

• 06 juli   Uitglijden groep 8 

 

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). 

 

Kinderkamp Neverland 

Al sinds 1996 organiseert Stichting Neverland zomervakantiekampen voor kinderen die vanwege hun 
thuissituatie niet altijd op vakantie kunnen. De enthousiaste groep vrijwilligers zorgt er samen met de 
kinderen voor dat het een te gekke week wordt waar het hele jaar op kan worden teruggekeken. 

De kampweek is bedoeld voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. In totaal kunnen er maximaal 60 kinderen 
met ons mee op kamp. Datum kamp 2018: zondag 5 augustus t/m zaterdag 11 augustus 

Stichting Neverland is een landelijke organisatie die wordt gesponsord door fondsen, instellingen, bedrijven 
en particuliere giften.  

  

U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 06 – 57 15 08 12 of per e-mail: 
info@stichtingneverland.nl  

mailto:info@stichtingneverland.nl

