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Dalton 
Daltononderwijs kent minder klassikale lessen. In 
plaats daarvan krijgen kinderen taken die zij in 
een bepaalde tijd af moeten ronden. Daarbij 
moeten zij zelf hun tijd indelen. Deze taken 
kunnen de vorm hebben van dag- of weektaak. 
Leraren hebben daarbij de rol van begeleider. 
Kinderen leren bij ons te komen tot oplossingen 
door middel van samenwerking. Daarbij leren zij 
de taken te plannen en uit te voeren op een 
zelfstandige wijze. Kinderen hebben daarbij de 
mogelijkheid om ook buiten de klas te werken.  

Het zelfstandig mogen en kunnen werken, het 

plannen van de dag/weektaak, 
verantwoordelijkheid nemen en samenwerken 
met andere kinderen uit de groep zijn 
Daltonwaarden waar wij als Het Palet trots op 
zijn. Op Het Palet kijken we naar wat elk kind 
nodig heeft. Er wordt extra uitleg en begeleiding 
gegeven aan die kinderen die dat nodig hebben 
en anderen mogen met minder uitleg beginnen 
aan hun taak. Elk kind kan zich zo op zijn of haar 
niveau ontwikkelen. Onze ervaring is, dat het 
Daltononderwijs de kinderen goed voorbereidt 
op het vervolgonderwijs.   

 

 

 
Koffie-uurtje 
Meerdere keren per jaar nodigt Susanne ouders 
uit voor het koffie-uurtje om te praten over 
school. De onderwerpen wisselen per keer. Op 11 
april jl. heeft Susanne met een aantal ouders 
gesproken over wat er goed gaat op school en 
wat anders of beter zou kunnen. Hieronder volgt 
een kort verslag: 

• Ouders vinden het heel fijn dat we 
gestart zijn met de Kanjertraining. Het is 
al zichtbaar in de school en de 
afzonderlijke klassen. De kinderen 
kunnen al goed het principe van de 
“petjes” uitleggen.  

• Ouders zijn blij dat er weer rust in de 
school is.  

• De ontwikkelingen die de afgelopen 
maanden in gang zijn gezet worden door 
de ouders als positief ervaren.  

• Ouders ervaren het continurooster als 
zeer prettig. Dit geeft rust voor de 
kinderen. 

• Het werken met de takenkaart en het 
Daltononderwijs vinden ouders goed 
voor de ontwikkeling van de 
zelfstandigheid van de kinderen.  

• Ouders vinden het fijn dat Susanne goed 
benaderbaar is. De lijntjes tussen de 
directeur en ouders en kinderen zijn heel 
kort en de drempel voor ouders en 
kinderen om even naar Susanne te gaan 
is heel laag. 
 

 
 
 

 

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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Daarnaast hebben we gesproken over 
verbeterpunten: 

• Voor nieuwe ouders is het altijd erg 
spannend, ze weten de weg niet op 
school. Het voorstel kwam om met 
maatjes te werken. Een nieuwe ouder 
wordt dan aan een ouder gekoppeld die 
al wat langer op school meeloopt, om zo 
de ouders sneller thuis te laten voelen. 
Als er een nieuwe ouder in de klas is, zal 
de leerkracht een mail uitdoen om te 
vragen welke bestaande ouder de nieuwe 
ouder willen gaan begeleiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Kinderen en ouders die later in het 
schooljaar starten missen de 
informatieavond aan het begin van het 
schooljaar. Het idee werd geopperd om 
aan nieuwe ouders een brief te geven 
met uitleg: hoe een dag eruitziet, wat ze 
mee mogen/moeten nemen, fruit, etc. 
Susanne vond het een goede suggestie en 
gaat ermee aan de slag. 

• De vraag kwam waarom we niet met 
klassenouders werken? Ouders zouden 
het fijn vinden als de klassenouder de 
schakel is tussen school en de ouders? 
Susanne gaat dit bespreken met het 
team. 

 
Tot slot heeft Arie de Man namens de 
medezeggenschapsraad (MR) uitgelegd wat het 
verschil is in taken tussen de ouderraad (OR) en 
de MR en hoe de verbinding is tussen beide. De 
MR houdt zich niet bezig met de activiteiten van 
de OR. De MR houdt zich vooral bezig met zaken 
als huisvesting, financiën, personele formatie, 
etc. De ouderraad ondersteunt de school bij 
allerlei activiteiten van de kinderen (Sinterklaas, 
kerst, sportdag, etc.). 

 
 
 

Goede websites 
We krijgen als school regelmatig de vraag of 
ouders thuis bepaalde vakken extra kunnen 
oefenen met hun kind(eren). Op de 
schoolwebsite www.paletrucphen.nl vindt u 
onder het tabblad links  links voor kinderen, 
goede en leerzame sites. 
Hieronder worden 3 websites toegelicht. In de 
komende nieuwsbrieven zullen er steeds een 
paar toegelicht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een goede site is www.sommenfabriek.nl. 
Deze site is voor groep 3 t/m 8. Hier staan voor 
alle rekenonderdelen oefenopgaven, maar ook 
filmpjes over hoe je iets uitrekent en een 
voorbereiding op Cito. 
Onderstaande sites zijn goede sites om de 
kinderen uit de hogere groepen te laten oefenen 
met rekenen. 
www.citotoets-oefenen.nl 
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/7%20r
ekenen%20cito.html 
 

 
Lesuren kleuters 
Susanne heeft tijdens het koffie-uurtje en na 
afloop van de periodeviering met ouders 
gesproken over het terugdraaien van de vrije 
vrijdag voor de kleuters.  
Susanne heeft uitgelegd waarom ze vanaf 
volgend schooljaar de kleuters graag op 
vrijdagochtend weer naar school wil laten gaan. 
Ouders zijn het unaniem eens met het voorstel. 
Ze vinden het voor de kinderen fijner omdat de 
overstap naar groep 3 dan soepeler gaat.  
Na de zomervakantie gaan de kleuters ook op 
vrijdag tot 12.15 uur naar school.  
 

 
 

http://www.paletrucphen.nl/
http://www.sommenfabriek.nl/
http://www.citotoets-oefenen.nl/
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/7%20rekenen%20cito.html
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/7%20rekenen%20cito.html
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Mooi geldbedrag 
Zoals u misschien al gehoord en gezien heeft is 
vorige maand in Rucphen de Lidl geopend. Nu 
hadden ze een tijdje geleden gebeld omdat ze 
een school/vereniging geld willen 
schenken/sponsoren. 

Ze hebben diverse scholen en verenigingen 
gevraagd waar ze het geld aan uit zouden geven. 
Op de vraag waar wij 500 euro aan zouden 
uitgeven heeft Susanne gezegd dat ze het in 
overleg met de kinderen zou besteden aan het 
buitenspelen/schoolplein om het buitenspelen 
aantrekkelijker te maken. 

 

Het goede nieuws is dat ze onze school hebben 
uitgekozen en wij het mooie bedrag gaan 
ontvangen. Ze sponsoren €500 zodat er een mooi 
begin kan worden gemaakt aan de verbetering 
van het schoolplein.  
De kinderen in alle groepen en de leerlingenraad, 
zijn in folders aan het kijken wat ze graag zouden 
willen hebben. Natuurlijk moeten ze zelf wel het 

bedrag in de gaten houden 😉. 

 
Binnenkort zal de supermarktmanager officieel 
de cheque komen overhandigen.  
 

Schoolfotograaf 
Donderdag 17 mei komt de schoolfotograaf langs 
om mooie foto’s van de kinderen te maken.  

 
iPads 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn flink verwend. 
3 iPads voor de kinderen in groep 1-2 en 5 voor 
groep 3-4. Zo kunnen ze in de klas oefenen met 
taal, rekenen en woordenschat. Wat zijn ze blij. 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Romer uit groep 6 heeft  
zijn C-diploma gehaald! 

 

Nieuws van Blitz4kidz 
' We genieten weer van het mooie weer, we 
hebben twee vrijdagen lekker gespeeld in 
speeltuin Vrouwenhof'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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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Nieuws van Nikkids 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Data deze maand… 

• 23 april t/m 04 mei  Meivakantie 

• 07 mei   MR-vergadering is komen te vervallen 

• 09 mei   Juf Desiree viert haar verjaardag 

Praktijkexamen verkeer groep 7-8 

• 10 en 11 mei  Vrij i.v.m. Hemelvaart 

• 15 mei    GGD onderzoeken 

• 16 mei   Bezoek groep 3-4 aan de Heemtuin 

• 17 mei   Schoolfotograaf 

19.00 uur Ouderraadsvergadering 

• 21 mei   Vrij i.v.m. tweede Pinksterdag 

 

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). 

 

SDW (Stichting Dag en Woonvoorziening) 

Peter zoekt pleegouders voor een weekend per maand 

 

Peter (7) houdt van voetballen. SDW zoekt voor hem een zorgzaam 
pleeggezin bij wie hij regelmatig mag komen logeren. En dat dan af en 
toe een balletje met hem gaat trappen.  

 

Soms kan een kind niet langer thuis wonen. Maar zover hoeft het niet altijd te komen. SDW biedt pleegzorg 
waarbij ouders en kind een regelmatige ‘adempauze’ inlassen doordat het kind bijvoorbeeld een weekend 
per maand bij een pleeggezin gaat logeren. Zo kan uithuisplaatsing worden voorkomen. Zoals bij Peter. 

Betalen voor aanwezigheid, niet voor 
afwezigheid 

Luiers en maaltijden inclusief 
Veilige en uitdagende omgeving 

Spelen in speelzones 
Goede voorbereiding op school  

Gezelligheid zoals thuis 

    

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOsb_9v_3ZAhXByKQKHVJsABkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.mamaplaats.nl/blog/logeren-huilbuien&psig=AOvVaw33er2UfTHkgbXVlmR3Qap3&ust=1521724581478768
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Nieuwe pleegouders 

Pleegouders zijn vaak bekenden van het kind. Maar niet ieder kind heeft bekenden in zijn netwerk die hem 
kunnen opvangen. Juist voor die kinderen is het zo ontzettend belangrijk dat zij een gezin vinden dat goed 
bij ze past en waar ze zichzelf kunnen zijn. Om die goede match te kunnen maken én om de groei in de 
vraag naar pleegzorg te kunnen opvangen, zoekt SDW nieuwe pleegouders. 

 

Pleegouder worden 

Bent of kent u de pleegouder waar bijvoorbeeld Peter mee kan voetballen? Graag maken wij met u een 
afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of kom naar onze informatiebijeenkomst over 
pleegzorg op 29 mei om 20.00 uur op kantoor de Douanier aan Kadeplein 3A in Roosendaal. 

Stuur voor meer informatie, het maken van een afspraak of voor aanmelden voor de 
informatiebijeenkomst een mail naar pleegzorg@sdwzorg.nl of kijk op www.sdw.nl/pleegzorg  

 

Rouw- en Verliesverwerking  
“Margot van Rijn is als rouw- en verliesbegeleider werkzaam in Rucphen. Zij begeleidt in haar praktijk 
‘Verlies & Leven’ kinderen, jongeren en gezinnen in het omgaan met verlies. Dit kan verlies door overlijden, 
scheiding of ziekte zijn. Mocht u ooit vragen hebben op dit gebied, dan is Margot graag bereid die te 
beantwoorden. Meer over haar werkzaamheden kunt u vinden op www.verliesenleven.nl.In juni start 
Margot speciale ontmoetingsgroepen voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn of van wie een 
vader, moeder, broertje of zusje is overleden. Deze breng ik graag onder uw aandacht. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar onderstaande flyer en op de volgende bladzijde” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pleegzorg@sdwzorg.nl
http://www.sdw.nl/pleegzorg
http://www.verliesenleven.nl/
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Koningsdag Oranjecomité 
Hoi jongens en meisjes, 
Ook dit jaar hebben wij weer iets leuks georganiseerd op Koningsdag 
 
9:30 uur verzamelen versierde fietsen bij Kerkakkers 
9:45 uur vertrek versierde fietsen optocht richting Agora 
10:00 uur aankomt versierde fietsen bij  Agora  vlag hijsen en opening door de Burgemeester. 
Aansluitend speelt de Harmonie N.E.O enkele nummers. 
Uitslag versierde fietsen optocht door gedecoreerde en burgemeester. 
10:30 uur opening van de koningsdag. spelen op het veldje bij de jeu de boules baan 
Jeu de boules vereniging de Ketsers houdt een toernooi  
12:00 uur kinderen kunnen met een consumptiebon  van het oranjecomité iets te eten halen bij het  
spijshuis . 
12:30 uur opening kindervrijmarkt 
15:00 uur afsluiting festiviteiten 
 
Komen jullie ook 
Groetjes oranjecomité Rucphen 
 


