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Groei van onze school 
Vol trots kunnen we u melden dat steeds meer nieuwe ouders, vooral van jonge gezinnen onze 
school weten te vinden en voor onze school kiezen. Het afgelopen jaar is het leerlingaantal met 
ruim 30% gestegen. Iets waar we met zijn allen erg trots op zijn. Kent u ouders met peuters of kent 
u gezinnen die twijfelen over de huidige school, wijs ze dan op de mogelijkheid tot een rondleiding 
en een persoonlijk gesprek op Het Palet.  
 
 

 
Ziekteverzuimbeleid 
In de gemeente Rucphen zijn een aantal scholen een pilot gestart i.v.m. het ziekteverzuimbeleid. 
Ook wij doen hieraan mee. Dit beleid is erop gericht om het verzuim te verlagen. We zien dat 
sommige kinderen vaak (gemakkelijk) ziekgemeld worden, sommige kinderen zijn meerdere keren 
per jaar langdurig afwezig en sommige kinderen komen structureel te laat op school.  
  
Al het verzuim wordt bijgehouden in ons administratiesysteem. Kinderen die vaak afwezig zijn 
missen ongelooflijk veel op school, maar ook kinderen die vaak te laat komen, missen bv. altijd de 
inloop en de instructie van de eerste activiteit.   
 
Het project M@ZL PO gaat proberen het ziekteverzuim terug te dringen. Hieronder vindt u een 
aantal criteria wanneer bij ons een belletje moet gaan rinkelen:  

• Na de 5e ziekmelding   
• Als een leerling 10 of meer dagen ziek is gemeld 
• Meerdere ziekmeldingen tegelijk uit 1 gezin 
• Als de school zorgen of twijfels heeft over het verzuim van de leerling.  

We gaan iedere maand van alle kinderen na hoe het verzuim is geweest. Als er zorgen zijn 
worden ouders hierover ingelicht en wordt ouders gemeld dat we hulp ter ondersteuning kunnen 
vragen aan de GGD-arts en/of bij leerplichtzaken. Ook wordt gevraagd of ze mee willen werken 
aan deze pilot door een vragenlijst in te vullen.  
  
Vanaf dit jaar zal op het rapport een melding worden gemaakt van het verzuim van de leerlingen. 
De leerkrachten kunnen het dan gemakkelijker met ouders bespreekbaar maken. 
  
We hopen met zijn allen zo het verzuimcijfer omlaag te krijgen. 

 

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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Opbrengst projectweek 

We kijken met zijn allen terug op een zeer geslaagde projectweek. De kinderen hebben veel 
geleerd over de ruimte en tijdens de afsluiting hebben we € 486 opgehaald. Een deel hiervan zal 
besteed worden (door de ouderraad) aan activiteiten voor de kinderen en van het andere deel zal 
de school leuke spullen voor de kinderen kopen.  

 

Museumbezoek groep 5 t/m 8 
Op donderdag 01 november gaat groep 7-8 naar de voorstelling “Overtreffende trap” in 
schouwburg de Nobelaer”. Kunt u deze dag rijden, wilt u dit dan doorgeven aan Annelies. Ze heeft 
nog 2 auto’s nodig om de kinderen te vervoeren.  
Op woensdagochtend 21 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 een bezoek brengen aan 
Vliegend Museum Seppe in het kader van Museumschatjes. Bij goed weer willen we hier met de 
kinderen naar toe fietsen, bij slecht weer willen we met auto's gaan. Welke ouder is bereid om als 
begeleider mee te fietsen en wie zou als het nodig is met de auto kunnen rijden? U kunt dit 
doorgeven aan juf Desiree. 

 
 
 
 
 
 
 
Val op in het donker! 
Iedere automobilist kent misschien de schrik wel: onderweg in het donker rijden en dan plots een 
fietser op je bumper zonder licht of reflectie. De donkere dagen zijn weer aangebroken. Het is ’s 
morgens als de kinderen naar school komen nog donker of schemerig, maar ook aan het einde van 
de middag begint het al donker te worden. In het verkeer is het erg belangrijk dat je gezien wordt 
door de ander. Goed werkende fietsverlichting helpt hier aan mee.  Daarom houden we op 
woensdag 14 november een verlichtingsactie.  

We vragen alle kinderen om in opvallende, felle, fluoriserende kleding naar school komen, zodat 
ze goed opvallen. Ook worden tussen 8.30 – 8.45 uur de fietsen gecontroleerd op verlichting.  
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Op de website van school op Seef staan nog een aantal tips om goed op te vallen in het verkeer: 

• Tip 1 - Zorg dat alle lampen werken en zet ze ook aan zodra het nodig is. 
• Tip 2 - De voorlamp moet geel of wit licht geven, de achterlamp rood. Kies lampen die echt goed 

licht geven. Minilampjes zijn amper zichtbaar. 
• Tip 3 - Zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets: een reflecterende strook aan de zijkant van 

de wielen, gele reflectoren aan de trappers en een rode reflector aan de achterkant van de fiets. 
• Tip 4 - Stem uw kleding af op het weer. Tijdens mist en sneeuwval valt een felgekleurde jas beter 

op dan een lichte jas. 
• Tip 5 - In het donker of bij slecht zicht overdag is een lichtgekleurde jas veiliger. 
• Tip 6 - Dragen uw kinderen een rugzak of schooltas breng dan ook hierop reflectiemateriaal aan. 

Zo zijn ze bij het fietsen en ook tijdens het wandelen beter zichtbaar. 
• Tip 7 - Ook door reflecterende sierbandjes op de jas ziet een automobilist je eerder, je bent vanaf 

tientallen meters zichtbaar. 

 
Sovatraining 
Binnenkort start Susanne met het geven van Sociale Vaardigheidstraining. Een groepje van 6 
kinderen zal gedurende 10 weken tips en trucs aangeleerd krijgen waardoor ze wat meer 
zelfvertrouwen krijgen om sociale contacten aan te gaan. De ouders van de betreffende kinderen 
zijn allemaal persoonlijk benaderd. 
 

Filosoferen met kinderen 

Vanaf 30 oktober krijgen de kinderen van groep 7-8 een paar weken filosofeerles. Onder leiding 
van Kilian en Ruud, van “Kleine Grote Denkers” gaan de kinderen zich bezighouden met 
levensvragen, zich verwonderen en leren buiten het verwachte denkkader te denken. 

 “Leer kinderen hoe te denken, niet wat te denken.” 

 

Facebook 
Facebook is voor onze school een belangrijk middel om gratis reclame over de school de wereld in 
te helpen. Heel veel ouders volgen de school, delen berichten en zorgen door het geven van 
reacties dat het bereik hierdoor groot is.  
Om het bereik nog groter te maken heeft Susanne hier wat uitleg over gekregen. Onze vraag aan u 

is het volgende:  

• Als u een reactie plaatst of een bericht deelt en u typt bv. @hetpalet, dan tagt u het Palet. 

Mensen die bv. op Google onze school zoeken, komen dan ook op onze Facebookpagina 

terecht. 

• Als u een reactie plaatst of een bericht deelt, zou het heel fijn zijn als u na de tekst het 

bericht altijd eindigt met #paletrucphen, #openbareschool, #daltonschool, etc. Ook dit zijn 

zoektermen die bij Google dan weer naar boven komen. 

• Het delen van berichten is sowieso fijn voor de school bv. over de open ochtenden. 

• Op onze pagina kunt u ook een recensie schrijven. Ook daar zijn we natuurlijk blij mee. 
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Ouderavonden 

Maandag 19 en donderdag 22 november staan de ouderavonden gepland. U heeft hierover al een 
brief ontvangen, waarop u op het strookje een geschikte dag en tijd kunt aangeven. Heeft u de 
brief nog niet ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? 

 

Koffie-uurtje en periodeviering 

Op woensdag 28 november staat het tweede koffie-uurtje gepland. Tijdens dit samenzijn kunnen 
ouders samen met Susanne praten over de school. Diverse onderwerpen worden besproken, maar 
ook willen we graag van u weten waar u als ouder trots op bent en wat wij als school beter of 
anders zouden kunnen doen. 

Het koffie-uurtje is gepland voor de periodeviering, zodat u kunt blijven om naar het optreden van 
uw kind(eren) te kijken. 

Het zou fijn zijn als er veel ouders willen meedenken en praten over de school. Het koffie-uurtje 
start om 11.15 uur, de periodeviering is aansluitend om 12.00 uur. 

 

Met gepaste trots 

Wat hebben we toch een kanjers op Het Palet. Elke keer kunnen we weer anderen in de spotlights 
zetten: Jayden heeft zijn zwemdiploma A gehaald en Denne is eerste geworden bij een 
dressuurwedstrijd.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van Blitz4kidz 
'Wat hebben we een leuke herfstvakantie gehad! We zijn naar speelboerderij de Vossenberg 
geweest en zijn met de trein naar Antwerpen gegaan! Het was dolle pret!' 

 

 

 

 

 



  Kwastje nr.4     Schooljaar 2018-2019       november 2018 

 

 
Het Palet, ruimte voor leren! 

5 

Nieuws van Nikkids 
“Voor het thema herfst zijn we naar het bos 
gewandeld. We hebben ontzettend veel spullen 
verzameld. Deze herfstspullen hebben we in 
een doorzichtige bak gedaan zodat iedereen 
ernaar kan kijken!” 

 

 

 

 

 

 
 

 

Belangrijke data deze maand… 

• 01 november  Cultuuractiviteit groep 7-8 in de Nobelaer 

• 05 november  Ouderraadsvergadering 

• 19 en 22 november Ouderavond 

• 21 november  Museumbezoek groep 5 t/m 8 naar vliegveld Seppe 

• 28 november  Koffie-uurtje en periodeviering 

• 29 november  MR-vergadering 

 

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). 

 
Agora jeugddisco 
Heb je de disco van 29 september gemist?  Kom dan naar de volgende jeugddisco in Agora op 
zaterdag 3 november. Zet alvast op de kalender! 

De disco is voor kinderen vanaf groep 3 van de basisschool en tieners tot 15 jaar. Het is van 18.30 
tot 21.00 uur, maar je mag natuurlijk ook eerder opgehaald worden. Toegang: € 1,50.  DJ Simon 
draait die avond. Voor meer informatie: neem contact op met Diana Schotting van St. Agora 
Rucphen via e-mail:  agoog@agorarucphen.nl 

mailto:agoog@agorarucphen.nl

