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Feestelijke opening tweede kleuterlokaal  
Op maandagochtend 07 januari 2019 komt de burgemeester langs om het nieuwe jaar, maar ook het 
nieuwe kleuterlokaal officieel te openen.  

 

 

 
 
We hebben de burgemeester uitgenodigd omdat we aan haar willen laten zien hoeveel aanmeldingen het 
Palet in een jaar heeft gehad, dus dat we flink gegroeid zijn en dat we een lokaal gaan delen samen met de 
BSO van Diana en Fietje. Overdag zal de kleutergroep van Juf Anneloes in het lokaal zitten en voor en na 
schooltijd de BSO. 
Natuurlijk proosten we deze ochtend ook met zijn allen op een gelukkig en gezond 2019.  
Om 08.30 uur is de inloop op het plein, waarna om 08.45 uur het “officiële” gedeelte zal beginnen. 

 

Studiedag 
Maandag 14 januari 2019 zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag!  

 
 

Carnaval 2019 
De feestdagen zijn nog niet eens achter de rug en wij zijn alweer druk bezig met de volgende activiteit, 
namelijk carnaval. Na de kerstvakantie ontvangt uw zoon/dochter een brief, waarin een 
oproep wordt gedaan om weer een mooie wagen te maken of een act te verzinnen. 
Dit jaar is het motto "Passe en mete". Met dit thema in het achterhoofd kunnen de kinderen aan de 
slag. Wij sluiten bij de optocht van de Sint Martinusschool aan. Het wordt zoals voorgaande jaren weer een 
gezamenlijke optocht.   
  
 
 
De optocht start en eindigt dit jaar bij de Sint Martinusschool. De carnavalswagens die de kinderen maken, 
worden op donderdag 28 februari verzameld bij ons op school. Op deze manier kunnen de leerkrachten de 
wagens al voorzien van een nummer. 
De kinderen worden om 08.30 uur bij ons op school verwacht. De laatste voorbereidingen voor de optocht 
kunnen dan nog gedaan worden, waarna wij met zijn allen naar de Sint Martinusschool lopen. 
Na de optocht gaan we weer terug naar Het Palet. Alle kinderen zijn deze dag vanaf 12.15 uur vrij.  Wij 
hebben er al zin in!  

 

Deze maand:      
        

  

 

 

De Krijntjes 28 
4715AP Rucphen 
Tel: 0165-3411945 
info@paletrucphen.nl 
www.paletrucphen.nl 
 

mailto:info@paletrucphen.nl
http://www.paletrucphen.nl/
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Koffie-uurtje = ouderklankbordgroep 
Het koffie-uurtje in de huidige vorm levert voor de school nu niet op wat we zouden willen. Elke keer is het 
weer afwachten of en hoeveel ouders er komen. Susanne vindt dat jammer en heeft tijdens het laatste 
koffie-uurtje hierover met enkele ouders gesproken.  
Liever zou ze zien dat er een vaste groep ouders is die structureel een paar keer per jaar samenkomt om 
over school en ons onderwijs te praten. 
De term koffie-uurtje willen we dan ook veranderen in ouderklankbordgroep.  
De ouderklankbordgroep praat met Susanne over zaken die onder ouders leven. Door het uitwisselen van 
ideeën, brainstormen en verbeterpunten van de organisatie aankaarten willen wij de kwaliteit van de 
school op een hoger niveau krijgen. Met andere woorden; samen denken over hoe het misschien beter kan. 
De agenda wordt samengesteld door de onderwerpen die door ouders worden aangedragen. Bent u 
enthousiast om mee te praten, dan kunt u zich aanmelden bij Susanne (s.commandeur@paletrucphen.nl) 
De eerste klankbordvergadering is woensdag 30 januari van 11.00-12.00 uur. Ze zijn gepland voor de 
periodeviering. 
 

Kerst 
Het team van Het Palet wenst iedereen een heel fijne vakantie en een gelukkig en gezond 2019 

 
 

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

 
 
Roemer is tijdens de cyclocross, dit zijn meerdere  
fietswedstrijden, 27e geworden. 
 
     
 

 

mailto:s.commandeur@paletrucphen.nl


  Kwastje nr.6     Schooljaar 2018-2019       januari 2019 

 

 
Het Palet, ruimte voor leren! 

3 

 
Nieuws van Blitz4kidz 
We gaan er weer voor dit jaar, vol gezelligheid en we kijken ernaar uit om samen te gaan werken met juf 
Anneloes!  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Nikkids 

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen en een knallende jaarwisseling! We hopen deze goede 
samenwerking nog heel lang voort te zetten!  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data deze maand… 

• 21 december  Vanaf 12.30 uur start kerstvakantie t/m 04 januari 2019 

• 07 januari   Feestelijke opening nieuw kleuterlokaal 

• 08 januari   Leerlingenraad  

• 10-11 januari  Susanne afwezig i.v.m. scholing 

• 14 januari   Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

• 21 januari   Ouderraadsvergadering   

• 28 januari   Groep 3-4 cultuurvoorstelling Agora 

Mr-vergadering 

• 30 januari    Open ochtend / ouderklankbordgroep / periodeviering 
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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). 

 

Knutselclub Agora         
 

 

De knutselclub is weer van start gegaan in Agora  

Jongens en meisjes: vanaf eind november 2018 is de knutselactiviteit op woensdagmiddag van start gegaan 
in het mooie handvaardigheidslokaal van Agora, onder de naam:  

DE KNUTSELKWASTEN VAN AGORA.  

Deze activiteit is er om de 14 dagen tot aan Pasen. Elke keer hebben we een ander thema. De planning  
voor 2019 is als volgt: 

16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 april 2019.  

Zet alvast op de kalender! 

Het is van 13.30 tot 15.00 uur. Kosten: € 1,50 p.p.  

De knutselactiviteit is er voor kinderen vanaf groep 2.  

Kom je ook? 

 

 


