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Een nieuw schooljaar 
Beste ouders en kinderen. Na, voor iedereen 
hopelijk, een heerlijke vakantie, zijn we volop 
bezig met de voorbereidingen op het nieuwe 
schooljaar. Wij hebben er allemaal ongelooflijk 
veel zin in en jullie? 
In dit eerste Kwastje van het nieuwe schooljaar 
staat veel handige informatie over de gymtijden, 
schooltijden, studiedagen, schoolbenodigdheden, 
maar ook willen we onze 2 nieuwe collega’s aan u 
voorstellen. We willen u vragen om het Kwastje 
goed te lezen. 

 
Nieuwe collega’s 
Vol trots stellen we onze nieuwe collega’s 
Anneloes en Nelian aan u voor. 

Net voor de vakantie heeft u kunnen lezen dat juf 
Ingrid, samen met juf Ellen de leerkrachten voor 
de kleuters zouden worden. Echter kort voor de 
vakantie hebben we te horen gekregen dat juf 
Ingrid kon blijven op haar huidige school. Dit 
betekende dat er een nieuwe sollicitatieronde 
moest komen. Gelukkig kunnen we u melden dat 
we een leuke en lieve juf hebben gevonden. 

 

Juf Anneloes gaat samen met juf Ellen groep 1-2 
doen. Helaas is nog niet helemaal duidelijk of dit 
per 01 september of 01 oktober zal zijn, dit i.v.m. 
haar opzegtermijn. Juf Ellen heeft aangegeven 
dat ze totdat Anneloes komt, zelf fulltime de 
groep zal doen, dit om onrust in de groep te 
voorkomen.  

Juf Anneloes zal op woensdag-donderdag en 
vrijdagochtend in groep 1-2 staan.  

 

 

“Mijn naam is Anneloes Kuijstermans-Antens en 
ik zal komend schooljaar werkzaam zijn in groep 1 
en 2 op basisschool het Palet. Dit is voor mij een 
heel nieuwe uitdaging en ik heb er veel zin in. Ik 
ben opgegroeid in Rucphen, maar woon 
momenteel in Breda met mijn man Coen.  

Ik vind het leuk om thuis te tuinieren, salsa te 
dansen en op reis te gaan. Het is voor mij een 
passie om met kinderen aan het werk te zijn, dat 
ik ook jaarlijks doe bij het Kindervakantiewerk in 
Rucphen gedurende de zomervakantie. Ik kan niet 
wachten om op het Palet te starten en ik kijk 
ernaar uit om jullie allemaal te leren kennen! 

 

 

 

 

 

 

Juf Nelian zal samen met juf Debbie groep 3-4 
gaan doen. Nelian is op donderdag en vrijdag in 
de groep. Daarnaast zal Nelian op dinsdag ook 
een dag IB-taken op zich gaan nemen, dit omdat 
nog niet bekend is wanneer juf Marlene terug zal 
komen. Juf Susanne en juf Nelian zullen samen 
verantwoordelijk zijn voor de zorg op 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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“Mijn naam is Nelian Vlielander, ik woon samen 
met mijn vriend Joost en zoontje Jelle (2 jaar) in 
Roosendaal. In mijn vrije tijd lees ik graag een 
spannend boek.  Daarnaast ga ik graag een dagje 
weg of maak ik een mooie reis om nieuwe 
plaatsen te ontdekken. 
In de afgelopen jaren heb ik gewerkt als 
groepsleerkracht en Intern Begeleider op een 
basisschool in Rotterdam. 
Ik was op zoek naar een nieuwe baan en 
uitdaging wat dichterbij huis en heb deze 
gevonden op het Palet. 
Voor de zomervakantie heb ik al een kijkje 
genomen in groep 3/4 en heb ik al een aantal 
kinderen en ouders kunnen ontmoeten. 
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar!” 
Loop gerust even binnen om kennis te maken! 

Groetjes Nelian 

 

 

 

 

 

 

 
Extra kleutergroep 
I.v.m. de groei van de school en de vele 
aanmeldingen bij de kleuters hebben we in 
overleg met ons bestuur besloten om dit 
schooljaar een 2e kleutergroep te starten. 
Concreet betekent dit dat we de kleutergroep 
gaan splitsen en we 2 groepen van rond de 15-16 
kleuters hebben. Natuurlijk proberen we dan 
zoveel mogelijk rekening te houden met de 
wensen van de kinderen en ouders. 
Het starten van de 2e kleutergroep zal na de 
herfst-of kerstvakantie zijn. Als hierover meer 
bekend is, wordt u natuurlijk op de hoogte 
gebracht. Juf Anneloes zal de juf van de 2e 
kleutergroep gaan worden.  

 
 
 

Schoolkalender en schoolgids 
In de eerste week ontvangen alle gezinnen een 
schoolkalender. Hierin staan alle belangrijke data, 
informatie en ook de vakanties. Geef de 
schoolkalender een zichtbaar plekje in uw huis! 
De schoolgids voor 18-19 zal digitaal naar alle 
ouders verstuurd worden. De schoolgids is in de 
vakantie herschreven en aangepast aan alle 
ontwikkelingen waarmee we bezig zijn. Mocht u 
een papieren versie willen dan kunt u deze halen 
bij juf Susanne. De kalender en de schoolgids 
zullen ook op de schoolwebsite geplaatst 
worden. 
 
Daarnaast heeft Susanne op verzoek van de 
ouders een boekje gemaakt met belangrijke 
informatie en geldende gewoontes voor nieuwe 
ouders.  
 

Vakanties en studiedagen 
Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties 
en de studiedagen voor het komende schooljaar. 
We hebben voor het komende schooljaar meer 
studiedagen kunnen inplannen. We hebben 
geprobeerd de studiedagen zoveel mogelijk te 
koppelen aan het weekend of andere vrije dagen 
zodat de kinderen een (extra) lang weekend vrij 
zijn. 
Vakanties 
Herfstvakantie:  15 t/m 19 okt. 2018 
Kerstvakantie:  24 dec. 2018 t/m 4 jan.  

2019 
Voorjaarsvakantie: 04 t/m 08 maart 2019 
Tweede Paasdag: 22 april 2019 (valt in  
                                  meivakantie) 
Meivakantie  22 april t/m 03 mei 2019 
Hemelvaart  30 en 31 mei 2019 
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019  
Zomervakantie  05 juli middag vrij 
   08 juli t/m 16 aug. 2019 
Studiedagen 

17 september  hele dag vrij 
06 december  hele dag vrij 
21 december  ‘s middags vrij  
14 januari  hele dag vrij 
01 maart  ‘s middags vrij 
29 mei    ochtend vrij 
07 juni    hele dag vrij 
11 juni   hele dag vrij 
05 juli    ‘s middags vrij  
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Schooltijden 

Vanaf 08.30 uur gaat de schooldeur open.  
We verwachten de leerlingen uiterlijk om  
08.40 uur in de klas, zodat de lessen om 08.45 
uur kunnen starten.  
Helaas merken wij dat sommige kinderen vaak te 
laat komen. Voor het kind zelf, maar ook voor de 
groep en de leerkracht is dit niet prettig. De 
leerkracht wordt onderbroken tijdens de 
instructie en het kind dat te laat komt mist een 
deel van de uitleg.  
Te-laat-komers noteren wij in ons administratie-
systeem. Dit is digitaal gekoppeld met dat van de 
leerplichtambtenaar. Susanne houdt hier zicht op 
en zal bij herhaaldelijk te laat komen in gesprek 
gaan met de ouders en de leerplichtambtenaar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het is op Het Palet gebruikelijk dat de kinderen 
van groep 1-2 naar binnen worden gebracht tot 
in het lokaal. U mag als ouders dan tijdens de 
inloop in het lokaal blijven. 
Voor groep 3-4 geldt de eerste weken nog als een 
overgangsfase, maar om op tijd te kunnen starten 
is het de bedoeling dat in de groepen  
3 t/m 8 de kinderen zelfstandig de school in 
komen. Wilt u als ouder de leerkracht even 
aanspreken of een afspraak maken dan kan dit 
natuurlijk, loop dan even met uw kind mee de 
school in. 
 
We hanteren een continurooster waarbij alle 
kinderen tussen de middag overblijven.  
Vanaf dit schooljaar gaan de kleuters ook op 
vrijdagochtend naar school. 
 
Maandag - dinsdag - donderdag:   
08.45 - 15.00 uur 
Woensdag:    
08.45 - 12.30 uur 
Vrijdag:    
08.45 - 12.30 uur groep 1-2  
08.45 - 15.00 uur groep 3 t/m 8 

Schoolbenodigdheden   

Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen aan 
het begin van het schooljaar een potlood, 
kleurpotloden, een markeerstift en een gum. 
Leerlingen hebben daarom al in groep 3 een (niet 
al te grote) etui van zichzelf nodig. Er zijn wat 
stiften in de klas, maar wat eigen stiften in het 
etui is wel handig. Als het etui te vol zit zal de 
leerkracht spullen mee naar huis geven.  
 
Kinderen vanaf groep 3 hebben een 23-rings 
multomap nodig. Het is de bedoeling dat ze die 
mee naar school nemen en op school blijft.  
 
Een liniaal wordt verstrekt in groep 3 en nemen 
de kinderen mee naar de volgende groep. In de 
groepen 3 en 4 brengen de kinderen een oud 
overhemd mee voor de knutsellessen. Graag 
voorzien van de naam van uw kind. 
 
Vanaf groep 5 hebben leerlingen een losse map 
voor huiswerk nodig (zie plaatje) 
 
 
 
 
 
 
 
Elk kind brengt ook een katoenen of kunststoffen 
rugzak(je) mee, waarin het huiswerk altijd netjes 
mee naar huis kan gaan.   
 
Halverwege groep 4 gaan de leerlingen met een 
vulpen schrijven. De eerste vulpen wordt in 
december in groep 4 door school verstrekt. Wie 
zijn pen kwijt is of stuk maakt, koopt zelf een 
andere die voldoet aan de door school gestelde 
eisen.   
 
Alle kinderen brengen voor het werk aan 
computer of tablet hun eigen oortelefoontjes en 
opbergzakje/bakje mee. Dit vanwege de hygiëne.  
 
De kinderen in groep 7-8 gaan leren werken met 
een agenda. We vragen u om samen met uw kind 
een eenvoudige agenda te kopen en deze mee te 
nemen naar school. Bij de Action, Blokker of 
Hema verkopen ze leuke agenda’s voor ongeveer 
€5,00.  



  Kwastje nr.1     Schooljaar 2018-2019          augustus 2018 

 

 
Het Palet, ruimte voor leren! 

4 

Soms trekken de kinderen bij een gelegenheid 
een speciaal poloshirt met daarop het school-
logo aan. Deze shirts zijn door de ouderraad 
bekostigd en worden steeds na afloop opgehaald 
en centraal gewassen.  
 
Wilt u ook kijken of de gymschoenen en 
gymkleding nog de juiste maat zijn? 
 
Als schoolspullen door onzorgvuldigheid zoek 
raken of moedwillig worden beschadigd, dan 
brengen wij daarvan de kosten in rekening. 
 
Mocht het voor u financieel lastig zijn om de 
schoolspullen te kopen, loop dan even langs bij 
Susanne. Wij helpen graag mee om een oplossing 
te vinden.  

 
Typeles 
Een goede typevaardigheid, het blind kunnen 
typen met tien vingers, is in onze ogen, in deze 
tijd onmisbaar voor elk kind. Kinderen die blind 
kunnen typen zijn beter voorbereid voor de 
middelbare school en hun latere werk.  

Het Palet vindt het ontwikkelen van 
toetsenbordvaardigheid bij de leerlingen erg 
belangrijk, daarom bieden wij vanaf dit schooljaar 
aan al onze groep 6-kinderen kosteloos een 
typetraining aan. 

We hebben gekozen voor het programma 
Typeworld. Dit is een typecursus in gamevorm. 
Het is een wereld met eilanden, waarop dorpen 
met typeoefeningen staan. Ieder kind heeft een 
eigen eiland dat ze steeds mooier en voller 
kunnen maken door het spelen van typegames en 
het winnen van gadgets. 

De kinderen moeten wel thuis oefenen, maar we 
bieden op school hiervoor ook de ruimte. 

 

 

Omdat de kinderen die in groep 7-8 zitten deze 
kans mislopen heeft Susanne geregeld dat deze 
kinderen voor €50 euro deze training ook kunnen 
volgen. De kosten zijn voor ouders.  

 

Op dinsdag 4 september vindt de jaarlijkse 
informatieavond plaats. Voor deze avond hebben 
we een vertegenwoordiger gevraagd om het 
typeprogramma aan de ouders van groep 6-7 en 
8 uit te leggen. U ontvangt voor deze avond nog 
een uitnodiging.  

 

We hopen natuurlijk dat alle kinderen van groep 
7 en 8 mee gaan doen aan de typecursus. Mocht 
het financieel voor u niet haalbaar zijn, loop dan 
even binnen bij Susanne. Dan kijken we samen 
naar de mogelijkheden. 

 
Gezocht! 
Wie heeft er een oud strijkijzer over, zodat wij de 
strijkkralen kunnen vastmaken en de kinderen 
hun gemaakte knutsels mee naar huis kunnen 
nemen. 
 

Bewegingsonderwijs  

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen op 
maandag en vrijdag in de gymzaal in Agora.  

De gymtijden voor dit schooljaar zijn: 

Maandag:           13.15-14.00 uur groep 5-6 
                             14.15-15.00 uur groep 7-8  

 (daarna gaan ze gelijk naar huis) 
Groep 3-4 speelt deze middag op het plein of in 
de speelzaal van de kleuters. 
Vrijdag:               13.00-13.40 uur groep 3-4 
                             13.40-14.20 uur groep 5-6 
                             14.20-15.00 uur groep 7-8 
 

De kinderen hebben hiervoor gymkleding nodig 
(gymschoenen en sporttenue). Als de gymkleding 
wordt vergeten mogen de kinderen niet 
meedoen. 

Wanneer uw kind gymt tot 15:00 uur, dan kan hij 
of zij na het omkleden zelfstandig naar huis, of 

mee naar school lopen met de leerkracht.   
Als uw kind zelfstandig naar huis mag dient u dit 
via een email of ondertekend briefje bij de 

groepsleerkracht aan te geven!  
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Bewegen doen we bij de kleuters iedere dag! Bij 
mooi weer zijn ze vaak buiten te vinden, bij regen 
gymmen ze binnen. De kleuters gymmen 
minimaal 1x per week in de speelzaal. Als uw 
kleuter nog geen gymschoenen op school heeft, 
wilt u deze dan kopen en voorzien van naam en 
aan de leerkracht geven. Graag simpele schoenen 
met klittenband of elastiek. De schoenen blijven 
op school.  
 

 

Info-inloop avond 

Zoals elk jaar wordt ook dit jaar weer een 
informatieavond aan het begin van het schooljaar 
georganiseerd. U ontvangt hiervoor nog een 
uitnodiging, maar noteer alvast de datum in uw 
agenda: dinsdag 04 september tussen 18:30 uur 

en 20.00 uur.   
U ontvangt op deze avond ook een lijst met 
telefoonnummers en adressen van de 
klasgenootjes. Als u niet wenst dat uw naam, 
adres en telefoonnummer daarop staan kunt u 

dat aangeven bij juf Susanne.  

 
Rots en Water Training 

Afgelopen schooljaar heeft groep 5-6 
deelgenomen aan de Rots en Water Training. 
Aangezien we helaas niet alle lessen voor de 
vakantie konden geven, hebben we besloten om 
na de zomervakantie nog even door te gaan met 
de training. De training zal worden gegeven in 
groep 5-6. Dit betekent dat een aantal nieuwe 
kinderen de eerste les worden bijgepraat over de 
voorgaande lessen en een aantal kinderen die nu 
in groep 7 zitten deze lessen missen. We hebben 
bewust gekozen voor groep 5-6 omdat we hier 
veel nieuwe kinderen in de groep krijgen en we 
graag vanaf de eerste schooldag willen bijdragen 
aan een goede sfeer en samenhorigheid in de 
groep. De volgende data zijn gepland maar nog 
wel onder voorbehoud: 29 augustus, 12 
september, 19 september, 26 september, 3 
oktober en 24 oktober. 
 

 
 
 
 

 
Ouderraad; op zoek naar ouders 

De ouderraad is op zoek naar (nieuwe) ouders uit 
groep 5 t/m 8. Nu zitten er voornamelijk ouders 
uit de onderbouw in.  
De ouderraad organiseert, realiseert en 
ondersteunt het team bij een aantal activiteiten, 
zoals het sinterklaas- en kerstfeest, de sportdag, 
excursies en de schoolreis. Omdat het voor alle 
groepen is, is het fijn om een mix van ouders in 
de ouderraad te hebben.  
De ouderraad bestaat uit ongeveer tien leden, die 
uit en door de ouders gekozen worden voor een 
periode van drie jaar. Jaarlijks zijn er minimaal zes 
openbare vergaderingen. Deze vergaderingen 
vinden plaats op school en worden voor- en 
nabesproken door een vertegenwoordiger van 
het team en/of directeur.  
 
Vind je het leuk om de school te helpen bij het 
organiseren en meedenken van allerlei 
festiviteiten en zit je kind in de bovenbouw, meld 
je dan bij Susanne of Karin Jukes (moeder van 
Annika groep 7). 

De eerste ouderraadsvergadering staat gepland 
op donderdagavond 06 september. Tijdens deze 
vergadering wordt de ouderbijdrage vastgesteld. 
Gekeken wordt of de bijdrage hetzelfde blijft of 
dat het verhoogd moet worden. Heeft u bezwaar 
tegen een eventuele verhoging, dan kunt u dat 
deze avond kenbaar maken. Deze avond is 
openbaar en voor alle ouders. 

 

Met gepaste trots 
Wat hebben we toch een kanjers op Het Palet. 
Elke keer kunnen we weer anderen in de 
spotlights zetten: 
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Mustafa en Mika zijn voor de vakantie kampioen 
geworden met hun voetbalteam.  
Hailey en Romy hebben hun B-zwemdiploma 
gehaald. 

 
Nieuws van Blitz4kidz 
'Wat een heerlijke vakantie hebben we gehad, we 
hebben weer veel leuke uitstapjes gemaakt en 
genoten van het mooie weer. We kijken uit naar 
een mooi nieuw schooljaar waarin we weer 
nieuwe kinderen mogen verwelkomen' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Nikkids 
Welkom terug allemaal! Wij hebben genoten van 
een heerlijke zomervakantie! Jullie ook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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… 

• 20 augustus  Eerste schooldag 

Hoofdluiscontrole  

• 29 augustus  Start Rots en Water Training groep 5-6 

• 04 september  Informatieavond 

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). 

 

Extra aandacht voor veilig parkeren bij scholen 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Net als u vinden wij het als college van burgemeester en 
wethouders belangrijk dat uw kind kan leren en spelen in een veilige schoolomgeving. Ook 
verkeersveiligheid hoort hierbij.  

 

Handhaving verkeersregelgeving 

Daarom laten wij u via deze oproep weten dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van team 
Openbare Orde, Handhaving & Veiligheid van onze gemeente dit schooljaar wederom extra aandacht zullen 
besteden tijdens aanvang en einde van de lessen aan veilig parkeergedrag bij alle scholen. Het op onveilige 
wijze stilstaan en verkeerd parkeren van motorvoertuigen bij scholen zullen dit schooljaar wederom extra 
aandacht krijgen.  

  

Boete bij geconstateerde overtredingen 

Wie zich niet aan de geldende verkeersvoorschriften houdt, kan rekenen op een boete van minimaal            
€ 90,00 plus € 9,00 administratiekosten. In tegenstelling tot voorgaande schooljaren zullen wij niet eerst 
waarschuwend optreden, maar direct waar nodig overgaan tot sanctionerend optreden. 

 

Doel: correct parkeren en een veiligere verkeerssituatie 

Het doel van onze acties is het bevorderen van het correct parkeergedrag en daardoor een veiliger 
verkeerssituatie creëren  bij alle scholen binnen onze gemeente. Concreet betekent dit dat de BOA’s bij 
scholen gaan controleren op parkeren op, of te dichtbij een kruising, op het trottoir, dubbel parkeren en 
buiten de vakken parkeren.  
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Periodiek controles tijdens schooljaar 

We gaan tijdens het gehele schooljaar planmatig alle scholen langs en zien toe op het juist en correct 
parkeren van de motorvoertuigen. Dit alles om samen met u te zorgen voor een veilige verkeerssituatie 
voor uw kinderen bij hun school.   

  

Vragen of suggesties?  

Als u vragen hebt over deze actie of suggesties om de verkeersveiligheid te verhogen, neem dan contact op 
met één van onze BOA’s via (0165) 349500 of handhaving@rucphen.nl. 

mailto:handhaving@rucphen.nl

