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Carnaval  
Op vrijdag 1 maart is de jaarlijkse carnavalsoptocht. De optocht start dit jaar vanaf de Sint Martinusschool. 
Zoals u in eerdere brieven heeft kunnen lezen, lopen wij met onze school hier gezamenlijk naartoe en na de 
optocht terug naar school. Alle kinderen zijn vanaf 12.15 uur vrij. 
   
Er zijn ondertussen al wat aanmeldingen voor de optocht binnen gekomen. Zou uw zoon/dochter nog graag 
zelf een wagen(tje) willen bouwen, kunnen zij zich nog opgeven tot en met 30 januari.   
De kinderen die zich niet opgeven, lopen met een act met hun eigen groep mee.   
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn nog op zoek naar een aantal verkeersregelaars. Bent u in de gelegenheid om te helpen als 
verkeersregelaar, dan kunt u dit doorgeven aan juf Nelian of juf Debbie. Van hen ontvangt u meer 
informatie. 

 

Baby nieuws 
Juf Bregje en juf Anneloes verwachten een kindje. We wensen ze allebei een fijne zwangerschap toe. 

Welke invallers de juffen gaan vervangen is nu nog niet bekend, zodra we iets weten, laten we het de 
betreffende ouders horen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deze maand:      
        

  

 

 

De Krijntjes 28 
4715AP Rucphen 
Tel: 0165-341945 
info@paletrucphen.nl 
www.paletrucphen.nl 
 

mailto:info@paletrucphen.nl
http://www.paletrucphen.nl/
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Logopedie op school  
Vanaf half januari komt er elke donderdag een logopediste bij ons op school. Zij kan kinderen tijdens of na 
schooltijd helpen die:  

- Moeite hebben met taal (begrip, woordenschat, zinsbouw, verhaalopbouw); 
- Moeite hebben met articulatie (het uitspreken van klanken); 
- Moeite hebben met communiceren (sociale regels); 
- Gehoorproblemen hebben; 
- Stemproblemen hebben.  

Wanneer er een hulpvraag is, kan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Daarvoor is een 
verwijzing van de huisarts nodig. Uit het eerste gesprek en eventuele toetsing zal blijken of er een indicatie 
is voor logopedie. In dat geval worden de behandelingen volledig vergoed door de verzekeraar. Daarbij 
geldt dat ouder(s)/verzorger(s) minimaal 50% van de tijd aanwezig moeten zijn.  
 
Mocht u vragen hebben, kunt u vrijblijvend contact opnemen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandy Mutsaerts 
Logopediepraktijk Verkade (Roosendaal en Rucphen) 
06-23303725  
logopedie.mandy@gmail.com  
 

 
Hoofdluis 
Als u zelf bij uw kind hoofdluis of neten constateert, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw 
kind.  

 
 
Spullen van thuis 
Soms nemen kinderen spullen van thuis mee, zoals een telefoon, speelgoed of voetbal. We willen u 
nogmaals attenderen over de aansprakelijkheid bij verlies en defecten bij gebruik op school. Het 
uitgangspunt is: “De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het kwijtraken of kapotgaan van 
dergelijke spullen “.  

 
 
  

mailto:logopedie.mandy@gmail.com
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Vlogs  
Wij gebruiken Facebook om veel informatie te delen over de school. Susanne post regelmatig 
onderwijsinhoudelijke berichten bv. over wat een Daltonschool is en hoe wij werken. Verder posten we 
berichten van de verschillende activiteiten die op school plaatsvinden.  
Het bereik via Facebook is erg groot. Er wordt in het dorp weer positief over de school gesproken, iets waar 
we erg trots op zijn en wat we ook merken aan de vele rondleidingen.  
Nu willen we de komende tijd kinderen uit groep 7-8 vlogs laten maken, die we op Facebook en onze 
schoolwebsite gaan plaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen gaan in deze korte filmpjes uitleg geven over onze school, gezien door de ogen van de 
kinderen. 
Met de kinderen hebben we hierover al gebrainstormd en onderwerpen die besproken gaan worden zijn 
o.a.: ons gebouw, Dalton, werken met takenkaart, hoe werken we in elke groep, Blitz4kids, Nikkids, wie 
werken er allemaal op onze school, continurooster, wat is er zo leuk aan Het Palet, waarom groeit de 
school (nieuwe kinderen aan het woord laten), etc.  
U ontvangt binnenkort een brief waarin we u om toestemming vragen of uw kind te zien mag zijn in de 
vlogs. Wilt u deze zo snel mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind?  
 

Koffie-uurtje = ouderklankbordgroep 
Nogmaals het bericht uit het vorige Kwastje. 
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 brengen. 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. 
 

Ouderavond 
Maandag 18 en donderdag 21 februari staan de ouderavonden gepland. U krijgt hierover binnenkort een 
brief, waarop u op het strookje een geschikte dag en tijd kunt aangeven. Wilt u de brief zo spoedig mogelijk 
inleveren? 

 

 
 
 

mailto:s.commandeur@paletrucphen.nl
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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:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zes kinderen uit groep 6 hebben hun typediploma al gehaald. 

 
Nieuws van Blitz4kidz 
Wij hebben lekker gespeeld bij Avontura tijdens de studiedag!  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Nikkids 

Brrr wat is het koud! Wij zijn heel creatief bezig geweest met allemaal winterse knutsels!!! 
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Belangrijke data deze maand… 

• 30 januari    Open ochtend / ouderklankbordgroep / periodeviering 

• 04 februari   Gemeentelijke voorleeswedstrijd in Schijf; Joffrey zal ons  

vertegenwoordigen 

• 18 en 21 februari  Ouderavonden 

• 01 maart    Carnavalsviering 

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). 

 

Vrijwilliger kinderkookclub gevraagd 
 
Vrijwilliger gevraagd om 1 middag in de maand mee te helpen met de kinderkookclub in Agora! 

Vanaf vorig jaar zijn we in Agora gestart met naschoolse kookactiviteiten voor kinderen. We doen dit 
afwisselend op maandag, dinsdag- of op donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur met groepen van 8-10 
kinderen.  We plannen 1 kookactiviteit per maand (in twee middagen).  

Er zijn inmiddels enkele enthousiaste vrijwilligers actief bij deze activiteit, maar we zoeken nog 1 extra 
vrijwilliger, zodat we allemaal 1 middag in de maand ingezet kunnen worden.  

Dus: kun je 1 x in de maand een namiddag meehelpen met de kookclub op een maandag, dinsdag óf 
donderdagmiddag? Je hoeft niet al deze dagen te kunnen. Eén middag is voldoende.  

Meld je aan via een mail naar Diana Schotting van St. Agora Rucphen: agoog@agorarucphen.nl 

 

 
Heb jij wel eens pleegzorg overwogen? Pleegouders gezocht!  

Heeft u wel eens rondgelopen met de gedachten om een kind op te nemen in uw gezin? Of heeft u 
misschien ruimte om een kindje af en toe te laten komen logeren?  

SDW organiseert een informatiebijeenkomst op dinsdag 12 februari 2019 voor mensen die interesse 
hebben in pleegzorg. 

Aan de orde komt deze avond: 

• De mogelijkheden van pleegzorg 

• De ondersteuning vanuit SDW 

• Het contact met de biologische ouders 

• Hoe kun je pleegouder worden 

Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen, zowel aan pleegzorgwerkers van SDW als aan 
een pleeouder die uit eigen ervaring kan vertellen. 

Kom naar onze informatiebijeenkomst over pleegzorg op 12 februari 2019, kantoor Geminigebouw, 2de 
verdieping, Jacob Obrecthlaan 5f te Bergen op Zoom. Stuur voor meer informatie, het maken van een 
afspraak of voor aanmelden voor de informatiebijeenkomst een mail naar pleegzorg@sdwzorg.nl of kijk op 
www.sdw.nl/pleegzorg  

 

mailto:agoog@agorarucphen.nl
mailto:pleegzorg@sdwzorg.nl
http://www.sdw.nl/pleegzorg
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Lezing hooggevoeligheid Rucphen 

6 februari 2019, van 18:30 tot 19:30 | Bibliotheek Rucphen, Binnentuin 3, Rucphen. Kosten: Gratis 

 

Onder het genot van een kopje koffie of thee krijg je tijdens deze lezing informatie en helderheid over hoe 
je meer ontspannen en energiek kunt zijn en blijven als je HSPer (Hoog Sensitief Persoon) bent. 

• Ben jij hooggevoelig of heb je het vermoeden hsp te zijn dan kan deze karaktereigenschap, als je haar niet 
begrijpt, je leven behoorlijk in de war sturen. 

• Hoe kun jij je staande houden in een wereld die je overweldigd?  
• Ben je snel van slag en voel jij je eerder vermoeid of uitgeput als er veel mensen om je heen zijn 

bijvoorbeeld op het werk of in de stad?  
• Pak jij jezelf steeds weer op en probeer je er maar het beste van te maken, ondanks dat jij je moe, 

verdrietig en vaak onbegrepen voelt? 

Allemaal signalen die kunnen duiden op HSP zijn. Tijdens de lezing vertelt Sari jou over de valkuilen van 
hooggevoeligheid. Belangrijker nog is dat ze jou mag laten zien dat hooggevoelig zijn een cadeau is 
en mooie eigenschappen verbergt. 

Graag vooraf aanmelden via sarivanderspaan@ziggo.nl of aan de balie bij Bibliotheek VANnU. 

  

mailto:sarivanderspaan@ziggo.nl
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