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Traktaties 
Jarig zijn en hun verjaardag vieren is voor 
kinderen een heel belangrijke dag. Ze kijken hier 
een lange tijd naar uit. Verjaardagen worden in 
alle groepen gevierd en de kinderen mogen hun 
klasgenootjes en de leerkrachten trakteren. We 
zien echter steeds grotere, over de top,  
traktaties de school in komen. Traktaties die in 
onze ogen niet thuishoren op onze school. 
Dit krijgen we ook steeds vaker van ouders te 
horen. Ongezonde traktaties van andere kinderen 
ervaren ouders als belemmering bij het 
stimuleren van hun kind om gezond te eten en 
drinken.  
Kinderen krijgen per schooljaar diverse traktaties. 
Deze traktaties zijn vaak groot, vet of zoet, dus 

ongezond. Een bescheiden traktatie gemaakt van 
groente en fruit, een klein cadeautje in plaats van 
iets eetbaars kan natuurlijk ook. Waarom zou 
feest samen moeten gaan met grote ongezonde 
porties?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort gaat de school deelnemen aan het 
project de Gezonde School, waarbij gezonde 
traktaties een speerpunt zullen gaan worden.  

Indien er nog grote snoep/koek traktaties zullen 
worden getrakteerd, dan zal dit voortaan aan de 
kinderen meegegeven worden, zodat ze het thuis 
kunnen opeten. 

 
Kinderboekenweek/projectweek 
Woensdag 03 oktober start de 
Kinderboekenweek met als thema 
“VRIENDSCHAP”. In alle klassen zal aandacht 
geschonken worden aan de Boekenweek. We 
hebben echter voor een ander thema gekozen 
voor de projectweek dan het thema vriendschap. 
Dit omdat dit onderwerp al dagelijks aan bod 
komt in alle groepen en tijdens de Kanjertraining.  
Gedurende de projectweek zal er in alle groepen 
gewerkt gaan worden rondom het thema 
“RUIMTE”.   

 
Omdat het voor veel ouders nieuw is zal 
hieronder een uitgebreide beschrijving volgen 
wat er allemaal gedaan wordt tijdens de 
projectweek. 
 
 
 

 

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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• 05 oktober vrijdagmiddag versieren van 
de school  

• 08 oktober opening buiten in het kader 
van het thema.  

• 10 oktober vossenjacht in het teken van 
Ruimte 

• 12 oktober; vrijdagavond afsluiting en 
tentoonstelling voor alle ouders en 
kinderen. Alle leerkrachten zijn hierbij 
aanwezig.  

 
Versieren van de school 
Tijdens de creamiddag op vrijdag 05 oktober 
worden de groepen 3 t/m 8 gehusseld. We gaan 
deze middag niet gymmen zodat ze langer 
kunnen knutselen. 
We hebben activiteiten bedacht die de kinderen 
gaan doen. Alles wat dan gemaakt is, wordt die 
middag gelijk in de school opgehangen. 
 
Opening 08 oktober 
Om maandagochtend 08 oktober vindt om 08.45 
uur de opening van de projectweek plaats. 
 
Gedurende de projectweek 
Van 08.30-10.30 uur wordt in alle klassen 
gewerkt aan het normale lesprogramma. 
Na de pauze gaan alle groepen rondom het 
thema aan de slag. Er zal dan niet alleen 
educatief en leerzaam worden gewerkt rondom 
“de ruimte”, maar ook worden geknutseld voor 
de tentoonstelling en geoefend voor de act. 
Wat de kinderen maken wordt vrijdags 
tentoongesteld in de hal.  

 
 
 
 
 
 
 

Vossenjacht 
Op woensdag 10 oktober start na de pauze de 
vossenjacht. De kinderen van alle groepen 
worden ook dan gehusseld. Zo ontstaan groepjes 
van verschillende leeftijden.  
Tijdens de vossenjacht gaan de kinderen allerlei 
spelletjes doen die in het teken staan van de 
ruimte. Als de kinderen de spelletjes hebben 
gedaan, krijgen ze een letter. Alle letters vormen 
een woord.  
 

Afsluiting project 
De afsluiting is vrijdagavond 12 oktober en is  
van 18.00-19.30 uur. Alle kinderen zijn natuurlijk  
hierbij aanwezig. 
 
Tijdens deze avond worden er altijd hapjes 
verkocht die door de ouders worden gemaakt. 
Deze hapjes zijn tegen betaling te koop. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
school/kinderen. We adviseren u van tevoren 
niet te eten en kleingeld mee te nemen.  
18.00 uur inloop; hapjes verkoop van buffet en 
de ouders kunnen bij de tentoonstelling kijken. 
18.30 – 19.00 uur optredens van de kinderen in 
de hal. 
19.00-19.30 uur nogmaals hapjes verkopen.  
Na de avond nemen de kinderen alle 
knutselwerkjes mee naar huis. 
 

Bouw! 

Binnenkort gaan we starten met het programma 
Bouw! Bouw! is een computergestuurd 
interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld 
om kinderen die (mogelijk) risico lopen op 
problemen met lezen en spellen, preventief (in 
groep 2 tot 4) extra hulp te geven. 

In de hogere groepen ondersteunen we de 
kinderen met dyslexie met het programma 
Kurzweil. 
 
Bouw! start na middentoetsen groep 2 of begin 

groep 3. D.m.v. observaties van de leerkracht, 

toetsgegevens en mogelijke erfelijke risico’s (bv. 

dyslexie in de familie) brengen we in beeld voor 

welke kinderen dit programma mogelijk geschikt 

is.  

 

 

 

Bouw! is een online programma met meer dan 
525 lessen voor het trainen van letterkennis, 
fonologisch bewustzijn, het lezen van eerst korte 
en daarna steeds langere woorden, met de 
nadruk op nauwkeurigheid en snelheid.  
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Bouw! werkt adaptief, de starttoets wordt 
afgenomen en Bouw! vertelt welke vervolgtoets 
of les gedaan kan worden. 

De ouders van kinderen die ermee gaan werken 

worden op de hoogte gebracht en krijgen uitleg 

over het programma. De leerling zal 3x per week 

15 minuten op school met Bouw! gaan werken. 

De leerling doet dit samen met een tutor uit 

groep 7-8. We vragen de ouders om ook thuis 1 x 

15 minuten met Bouw! te oefenen.  

De tutoren krijgen hiervoor een “opleiding”. Ze 

leren hoe ze de kinderen moeten helpen, ze leren 

hoe het programma werkt en hoe ze kinderen 

kunnen motiveren/stimuleren. 

Het kind leert, de tutor stuurt en de computer 

wijst de weg.  

 
Kindertop 
Woensdag 24 oktober vindt de eerste Kindertop 
van Brabant plaats. Zes kinderen uit groep 7-8 
gaan deze ochtend samen met Susanne naar het 
gemeentehuis, wie dit zijn, is nog niet bekend. 
Voorafgaand aan dit bezoek zal een 
vertegenwoordiger van de gemeente uitleg in de 
klas komen geven over de Kindertop. 
Samen met ongeveer 75 kinderen, 
afgevaardigden van bijna alle scholen uit de 
gemeente Rucphen, mogen de kinderen 
meedenken over de toekomst van de gemeente 
Rucphen.  
Wat is voor de kinderen belangrijk, wat missen ze 
of wat zouden ze graag in de gemeente zien? 
  
Tom Vaassen gaat deze ochtend leiden.  
Hij gaat de dromen van Rucphen inventariseren. 
Wie heb je nodig om deze dromen te realiseren, 
wat heb je nodig, wat gaat het kosten, etc. 
  
Na een ochtend brainstormen, het uitwerken van 
alle ideeën en naar elkaars ideeën luisteren zal er 
gezamenlijk een voorstel worden gedaan richting 
gemeente. De plannen met de meeste stemmen 
zullen meegenomen worden met de Burgertop 
voor volwassenen. 
  

 
 
 

Wandjes 
Afgelopen week hebben we, geheel gratis, van de 
firma Dutchcreen verrijdbare wanden gekregen. 
We zijn hier heel blij mee, omdat we bv. de 
teamkamer kunnen afschermen als de intern 
begeleider achter haar computer zit en Doortje 
met kinderen in dezelfde ruimte zit te werken. De 
kinderen worden zo minder afgeleid. 

 

 

 

 

 

Met dank aan Dirk van Loon van Dutchcreen. 

 

Open ochtend 
Vrijdagochtend 05 oktober staat de eerste open 
ochtend van het schooljaar gepland. 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.  

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

Joffrey heeft de 1e prijs gewonnen bij een Jiu jitsu 
wedstrijd. 
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Nieuws van Blitz4kidz 
'Wij zijn met de studiedag van het Palet gaan 
spelen bij het aardbeienterras! Ook zijn we heel 
blij met het digibord, we spelen veel spelletjes' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Nikkids 
Deze week starten wij alvast met de 
Kinderboekenweek. Zoals elk jaar komt er dagelijks 
een leerling van groep 5/6 bij ons voorlezen! We 
vinden dit ontzettend leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data deze maand… 

• 01 oktober   Mr-vergadering 

• 03 oktober     Start Kinderboekenweek thema “Vriendschap” 

• 05 oktober   Dag van de leraar 

• 05 oktober   Open ochtend 

• 08 t/m 12 oktober  Projectweek thema “Ruimte” 

• 08 oktober   Groep 1-2 cultuurvoorstelling in Agora 

• 10 oktober   Vossenjacht 

• 12 oktober   Avondafsluiting projectweek 18.00-19.30 uur 

• 15 t/m 19 oktober  Herfstvakantie 

• 24 oktober   Kindertop vanuit de gemeente 
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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). 

 

Zwemvierdaagse 

Van 15 tot 18 oktober (dat is in de herfstvakantie) organiseert Zwemvereniging Hieronymus weer de 
jaarlijkse Zwem4daagse in Zwembad de Stok in Roosendaal. De Zwem4daagse is een sportief evenement 
waarmee kinderen gestimuleerd worden om te blijven zwemmen, zodat ze ook na het behalen van het 
zwemdiploma veilig zijn in en om het water. 

Durf jij deze sportieve zwemuitdaging aan? 

Tijdens de Zwem4daagse zwemmen de deelnemers 4 dagen.  Er wordt gezwommen in het wedstrijdbad en 
je kan kiezen voor 250 meter, 500 meter (recreatief) of 1000 meter (wedstrijd)per dag. Je betaalt voor 4 
dagen € 5,50 (voor 250m) € 8,- (voor 500m) of € 9,50 (voor 1000m). 

Iedereen van jong tot oud is welkom en kan meedoen met de zwem4daagse. De start is maandag 15 
oktober en donderdag 18 oktober is de laatste zwemavond. Maandag kan men starten tussen 19.00 uur en 
20.30 uur. Dinsdag, woensdag en donderdag kan men starten tussen 18.00 uur en 19.45 uur.  

Als beloning voor de prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een medaille.  

Schrijf je direct in via: http://zwemvierdaagse.zpv-hieronymus.com/inschrijven  

 

Sportkennismaking basisscholen “Kind Fit en de Sportsnuffel” 

Schoolkinderen bewegen te weinig. Het enorme aanbod van activiteiten waarbij kinderen nauwelijks 
hoeven te bewegen is groot. Een zorgelijke zaak. Natuurlijk zijn er kinderen die sporten leuk vinden. Zij zijn 
meestal al wel lid van een of andere sportvereniging. Het gaat er bij Kind Fit juist om jongens en meisjes 
met wat minder aanleg en interesse met sport in aanraking te brengen.  
 
Recent onderzoek wijst uit dat het aantal kinderen met overgewicht toe neemt. Kinderen worden eerder 
moe en daardoor is bewegen minder leuk. Op latere leeftijd kan dit zorgen voor lichamelijk ongemak. Dit is 
een ongewenste situatie.  
 
Kind Fit is een programma waardoor kinderen op school kennismaken met meer sporttakken en mogen 
snuffelen bij sportverenigingen. Kind Fit levert samen met het programma lichamelijke opvoeding op de 
basisschool en de Sportsnuffel een bijdrage aan de sportieve opvoeding van kinderen. 
Door Kind Fit  wordt sportaanbod in de Gemeente Rucphen toegankelijker en kunnen kinderen en ouders 
nu en later makkelijker kiezen. 
 
Kind Fit verdeelt het schooljaar in 8 perioden waarin per periode sporten als voetbal, basketbal, hockey, 
tennis, badminton, atletiek, volleybal en handbal de aandacht krijgen.  
Er zijn per sporttak lessen ontwikkeld welke door de klas docent aan kinderen van groep 4, 5, 6, 7 en 8 
worden aangereikt. Een gymnastiek leraar is beschikbaar ter ondersteuning van de klasse docenten.  
Hij zorgt dat Kind Fit in zijn geheel goed verloopt.  
 
De scholen hebben voor Kind Fit een groot pakket aan sportmaterialen ter beschikking.  
Na de kerstvakantie krijgen de kinderen middels deze brochure “Kind Fit en de Sportsnuffel” een aanbod 
van de sportverenigingen in de Gemeente Rucphen. Zij mogen bij twee verenigingen 6 Snuffel trainingen 
bezoeken. De ouders worden verzocht om toestemming en inschrijving. 
 

http://zwemvierdaagse.zpv-hieronymus.com/inschrijven
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De indeling van de kinderen geschiedt door de leider van Kind Fit en wordt met een persoonlijke brief 
bekend gemaakt. 
Alle deelnemende verenigingen krijgen bericht van welke kinderen hebben ingeschreven met gegevens 
zoals telefoonnummer en van welke school afkomstig. 
 
In de Gemeente Rucphen participeren 7 scholen en 22 verenigingen. 
Per schooljaar maken 800 tot 1000 kinderen kennis met 8 verschillende sporten. 
Het aantal deelnemende kinderen in de Sportsnuffel varieert per schooljaar van 100 tot 120. 
  
Perioden 
De Sportsnuffel periode bij de verenigingen 
1.     week 11 t/m week 16 (11 maart– 19 april 2019)   
2.     week  19 t/m week  25 ( 6 mei – 21 juli 2019) 
 
Inschrijving 
De inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld vóór 8  februari 2019 ingeleverd te worden bij de 
groepsleerkracht op de school van uw kind. 
 
Kosten 
De deelname aan Kind Fit en de Sportsnuffel is gratis. 
 
Definitieve indeling 
In week 9 (25 maart – 1 maart 2019) wordt aan de kinderen via de scholen de definitieve indeling 
bekendgemaakt.  
 
Informatie 
Als U nog meer wilt weten over Kind Fit, dan kunt U mailen naar: sportadvies@hotmail.com  of bellen naar 
de contactpersoon van de vereniging. 
 
Sportadvies, 
Hans Vogelaar, Denneplein 12, 4651 HP Steenbergen  tel: 0167-564177 
 
 
 
 
 

mailto:sportadvies@hotmail.com

