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Studiedag 
Maandag 17 september zijn alle kinderen vrij 
i.v.m. een studiedag. 
 
 

 

 

Open ochtend 
De open ochtend van 19 september is verzet naar 
vrijdagochtend 05 oktober. De school wordt dan 
opengesteld voor geïnteresseerden . 
Van 09.00 tot 10.30 uur kunnen nieuwe ouders in 
de klassen kijken en kennismaken met het 
onderwijs en de sfeer op Het Palet. Susanne zal 
aanwezig zijn om vragen van nieuwe ouders te 
beantwoorden. 
Kent u ouders die op zoek zijn naar een school, 
informatie willen of misschien niet zo tevreden 
zijn met de huidige school waar de kinderen op 
zitten, breng dan deze open ochtend onder de 
aandacht.  

 
 
 
 
 
Bruiloft Juf Annelies 
Juf Annelies gaat op vrijdag 28 september 
trouwen met haar vriend Joost. Deze dag zullen 
ze tussen 11.30 en 12.30 uur de school bezoeken. 
Meer informatie over hun bezoek volgt in een 
aparte brief/mail. 

 

Kleuters ook op vrijdag naar school 

De kleuters zijn voor het eerst op vrijdag naar 
school gegaan. Ze zijn dan om 12.30 uur uit. Om 
12.35 uur gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 
buitenspelen. 

Wij zorgen ervoor dat de kinderen van groep 1-2 
om 12.30 uur buiten zijn. Wilt u er dan ook op tijd 
zijn om uw kind op te halen? Dan is het plein 
weer leeg als de andere kinderen naar buiten 
gaan. 

 
De scholen zijn weer begonnen 
Het is belangrijk dat kinderen zelfstandig naar 
school fietsen of lopen. Helaas zien we dat er nog 
veel kinderen niet op de fiets of lopend naar 
school komen, maar worden gebracht met de 
auto. Door kinderen altijd met de auto te 
brengen leren ze niet om zelf aan het verkeer 
deel te nemen. Bovendien verhoogt veel 
autoverkeer de onveiligheid rondom de school.  

Vandaar dat ieder jaar aan het begin van het 
schooljaar Veilig Verkeer Nederland de campagne 
'De scholen zijn weer begonnen' houdt. Deze is 
bedoeld om de veiligheid van schoolkinderen 
onder de aandacht te brengen. VVN ziet graag 
dat er meer kinderen lopend of met de fiets naar 
school komen.  

We begrijpen dat sommige kinderen met de auto 
worden gebracht vanwege de afstand tussen uw 
woonplaats en de school.  

 

 

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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Om ervoor te zorgen dat de kinderen toch veilig 
de school kunnen bereiken, vragen we u de auto 
op een daarvoor bestemde plek te parkeren en 
via de stoep naar school te lopen. We zorgen dan 
samen voor een veilige verkeersomgeving voor 
de kinderen. 

Schoolhandbaltoernooi 
Het jaarlijks terugkerende schoolhandbaltoernooi 
is weer in zicht voor de groepen 6, 7 en 8. De 
kinderen hebben hiervoor al een opgaveformulier 
ontvangen. 
Vindt uw kind het leuk om hieraan mee te doen, 
vul dan het formulier in en lever het in bij de 
eigen leerkracht. 
 

Foto’s 
Afgelopen schooljaar hebben alle ouders een 
brief ontvangen i.v.m. de nieuwe Wet op de 
Privacy. Hierop kon u aangeven of u toestemming 
geeft tot het publiceren van foto’s. Nieuwe 
ouders ontvangen deze brief tegelijkertijd met 
het inschrijfformulier.  

Bijna alle ouders hebben er geen probleem mee 
als de school foto’s gebruikt voor Facebook of de 
website. De school zal uiteraard altijd heel kijken 
of de foto’s publiceerbaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

Echter tijdens activiteiten waarbij ouders 
aanwezig zijn, worden ook foto’s gemaakt door 
de ouders zelf. Het kan voorkomen dat ouders 
het vervelend vinden dat andere ouders foto’s 
maken van hun kinderen bv.  bij 
periodevieringen, sportdag, etc. 

 

Het maken van foto’s en video’s op school 
kunnen we moeilijk verbieden en dat willen we 
ook niet, wel willen we u vragen terughoudend te 
zijn met het publiceren van foto’s waarop andere 
kinderen staan.   

 

Goede sites 

Via de onderstaande links komt u op sites terecht 
waar uw kind kan oefenen met rekenen. De 
meeste sites zijn bedoeld voor groep 3 t/m 8.  

Op www.sommenfabriek.nl staan voor alle 
rekenonderdelen oefenopgaven maar ook 
filmpjes hoe je sommen uitrekent en een 
voorbereiding op Cito.  

Deze site is voor kinderen van groep 1 t/m 8 
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/7%20r
ekenen%20cito.html 

 

Via de sites https://www.tafeldiploma.nl/  en 
http://tafels-oefenen.nl/ kunnen de kinderen 
oefenen met de tafeltjes. 

De onderstaande site is goed om de kinderen uit 
de hogere groepen te laten oefenen met rekenen 
http://www.citotoets-oefenen.nl en   

 
Kledingcontainer 
Heeft u oude kleren en wilt u deze doneren? 
Lever ze dan in, in onze kledingcontainer. Hoe 
meer kleding erin zit hoe hoger de vergoeding is 
die we als school krijgen. Van dit geld kunnen we 
weer extra materialen/spullen voor de kinderen 
kopen.  

 

Batterijen 
Heeft u oude batterijen lever deze dan op school 
in. Bij de voordeur staat een ton waar de 
batterijen in kunnen. Hoe meer kilo we inleveren 
hoe meer punten we sparen. Van deze punten 
kunnen we leuke spullen voor de kinderen kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.sommenfabriek.nl/
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/7%20rekenen%20cito.html
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/7%20rekenen%20cito.html
https://www.tafeldiploma.nl/
http://tafels-oefenen.nl/
http://wp.digischool.nl/rekenen/bovenbouw/cito-oefenen/
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Met gepaste trots 
Wat hebben we toch een kanjers op Het Palet. 
Elke keer kunnen we weer anderen in de 
spotlights zetten: 

Benno uit groep 2 is 1e geworden bij een 
kartwedstrijd en Layla heeft haar A-zwemdiploma 
gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Blitz4kidz 
'Op woensdagmiddag lekker knutselen, 
armbandjes maken en hutten bouwen in de 
gymzaal!' 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Nikkids 
Voor een kusjes, pleisters of verbanden bent u bij 
het Nikkids ziekenhuis in goede handen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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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Belangrijke data deze maand… 

• 04 september  Informatieavond/Inloopavond en uitleg typecursus ouders   

                                                         groep 6 t/m 8 

• 06 september   19.30 uur ouderraadsvergadering 

• 17 september  studiedag; alle kinderen vrij 

• 19 september  open ochtend 09.00-10.30 uur 

• 28 september  juf Annelies gaat trouwen 

Voor de ouders van groep 5-6: op donderdagochtend 13 september gaan de kinderen naar de Heemtuin.  

 

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). 

 

Stichting Leergeld 
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Nieuws van Agora 
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