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Datum schoolreis verzet!  
In verband met organisatorische redenen heeft de schoolreis werkgroep besloten om de schoolreis 1 dag te 
vervroegen. De schoolreis is nu op maandag 27 mei. De kinderen moeten dinsdag gewoon naar school. 
Woensdag 29 mei zijn ze vrij i.v.m. een studiedag en donderdag en vrijdag ook i.v.m.  Hemelvaart. 

 
Vragenlijst tevredenheidsonderzoek  
In uw mailbox heeft U vorige week, per gezin, een digitale vragenlijst ontvangen. Deze lijst gaat over “hoe 
tevreden u bent over “HET PALET”. De resultaten van deze lijst worden meegenomen in het nieuwe 
schoolplan. In dit plan komt te staan waaraan we de komende vier jaren op Het Palet extra gaan werken.  
24 gezinnen hebben deze lijst al ingevuld. Dat is een percentage van 38%. Ik zou graag een hoger respons 
hebben, dan zijn de resultaten nog betrouwbaarder. 
De vragenlijst is vanuit ons administratiesysteem naar 1 mailadres per gezin gestuurd. Als dit een 
verouderd adres is, of het staat niet helemaal goed in ons systeem, zult u niets ontvangen hebben. Heeft u 
geen lijst ontvangen, wilt u dit dan doorgeven via s.commandeur@paletrucphen.nl. Dan kan ik u alsnog de 
lijst mailen. U kunt de lijst invullen t/m 06 maart. Alvast bedankt voor het invullen.  
 

Sportdag/Koningsspelen 
Op 12 april zijn de landelijke Koningsspelen gepland. Op deze dag organiseren wij onze jaarlijkse sportdag. 
Al jaren gaan wij naar de locatie Orion (bij de handbal en atletiek). Dit schooljaar kunnen we van deze 
locatie geen gebruik maken, omdat de accommodatie niet toegankelijk is in verband met werkzaamheden. 

De sportdag zal gewoon doorgaan. We hebben besloten om dit jaar een andere invulling te geven aan deze 
dag. Meer informatie krijgt u in het volgende Kwastje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze maand:      
        

  

 

 

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

mailto:s.commandeur@paletrucphen.nl
mailto:info@paletrucphen.nl
http://www.paletrucphen.nl/


  Kwastje nr.8     Schooljaar 2018-2019       maart 2019 

 

 
Het Palet, ruimte voor leren! 

2 

Theaterbezoek groep 5-6 
Op dinsdagochtend 26 maart gaan de kinderen van groep 5-6 naar het theater in Etten-Leur. Ze gaan kijken 
naar de voorstelling 'Koning van Katoren'. Om bij het theater te komen zijn er voldoende auto's nodig. De 
kinderen moeten om 09.45 uur aanwezig zijn. De voorstelling start om 10.00 uur en duurt ongeveer een 
klein uur. Kunt u en wilt u deze ochtend rijden, wilt u dit dan doorgeven aan Desiree?  

 

Opendag/Nationale Daltondag 
Een keer per jaar, rondom de verjaardag van de grondlegger van het Daltononderwijs, Helen Parkhurst, 
wordt een Nationale Daltondag georganiseerd. Ook onze school doet hieraan mee in de vorm van een 
Open Daltondag op woensdagochtend 20 maart. Van 09-12.00 uur staan de deuren open. Ouders kunnen 
een kijkje nemen in de klas en zien hoe Daltononderwijs wordt vormgegeven binnen onze school. U kunt 
dan zonder afspraak op school komen om uw kind aan het werk te zien en de andere klassen te bekijken. 
Ook kunt u de leerkrachten dan onderwijsinhoudelijke vragen stellen. 

Ook nieuwe ouders die interesse hebben in onze school zijn deze dag van harte welkom. 

 

 

 

 

Landelijke staking 
In een brief heeft u al informatie ontvangen over de staking. Hieronder in het kort nogmaals de informatie. 
Het team van Het Palet heeft unaniem besloten mee te doen met de staking. Op 15 maart zal de school 
dicht zijn. Vooral over het leerkrachtentekort en de werkdruk maakt het team zich ernstige zorgen. 
Gelukkig heeft het team van Het Palet dit jaar wel de vervangingen kunnen regelen bij zieke leerkrachten, 
maar op meerdere scholen binnen ons bestuur is dat niet gelukt. Dat betekende dat groepen kinderen naar 
huis gestuurd werden. Het team van Het Palet zal op een ludieke manier vastleggen wat ze op de 
stakingsdag gaan doen. Dit wordt gebundeld met de andere scholen en ingestuurd naar de vakbonden.  

 
Wij verzoeken u dringend om uw kind(eren) op 15 maart zoveel mogelijk thuis te houden of zelf opvang te 
regelen. Mocht u opvang nodig hebben dan kunt u dit op tijd aangeven bij Blitz4kids. De kosten voor deze 
opvang komen echter voor uw rekening.  
We hopen op uw begrip.  
 

 

Opschoondag 

Op vrijdag 22 maart is de landelijke opschoondag. Alle scholen in de gemeente Rucphen schenken deze dag 
extra aandacht aan het thema afval. De kinderen van groep 5-6 gaan deze dag in groepjes het zwerfvuil 
rondom de school opruimen. De wethouder opent deze dag om 09:00u in de Agora. Het is belangrijk dat de 
kinderen deze dag oude kleding en schoenen aantrekken en op tijd op school zijn. Uiterlijk om 08.45 uur 
vertrekken wij naar de Agora. We zullen tot ongeveer 10.30 uur opruimen. Daarna hebben we een normaal 
programma.   
Om deze ochtend in goede banen te laten leiden, zou het fijn zijn als er een aantal ouders mee kunnen 
lopen met de groepjes tijdens het opruimen. Mocht u kunnen en willen helpen, kunt u dit doorgeven bij Juf 
Desiree. 
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Leer-krachten 
Zoals op iedere andere school, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen kennis opdoen. De afgelopen 
jaren hebben wij met het team trainingen gevolgd over "Formatieve Assessment", waarbij het erover gaat 
dat kinderen leren om te leren. Wat is nodig om tot succesvol leren te komen? 

Hier hebben wij al grote stappen in gezet. Onder ieder nieuw lesdoel staan succescriteria. Dit zijn stappen 
die nodig zijn om het lesdoel te bereiken. De afgelopen periode zijn we aan de slag gegaan met de leer-
krachten. Leer-krachten zijn de vaardigheden die nodig zijn om tot succesvol leren te komen.  
 

De leerkrachten 'proberen' en 'samenwerken' zijn inmiddels in alle klassen aangeboden. Iedere leerkracht 
hebben we gekoppeld aan een personage (personages uit de strips van Donald Duck). Iedere leerkracht is 
uitgesplitst en op rijm aangeboden in de groepen. In de klas zijn de leerkrachten zichtbaar opgehangen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
YouTube Kids 
Kinderen vinden het fantastisch om video’s te kijken op YouTube. De kinderen hebben onbeperkt toegang 
tot de grootste video catalogus op het internet. Het nadeel van YouTube is dat iedereen video’s kan 
plaatsen en je niet weet wat je kind precies te zien krijgt. Als ouder wil je misschien graag video’s kunnen 
blokkeren en in de gaten houden wat je kind kijkt. Met de YouTube Kids app is het mogelijk om te bepalen 
wat je kind te zien krijgt. Sinds 5 februari 2019 is YouTube Kids beschikbaar. 
 
YouTube Kids is gericht op kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. YouTube Kids is als app verkrijgbaar 
voor Android en iOS apparaten. In de app kun je voor ieder kind een eigen profiel aanmaken. Kinderen 
kunnen dan inloggen en krijgen een aanbod te zien van tekenfilms, liedjes en educatieve video’s van 
bijvoorbeeld ‘Het Klokhuis’. 
 
 
 
 
 
Met de functie “geschiedenis” kun je per kind zien welke video’s zij hebben gekeken. Een andere handige 
functie is de timer. Boven in de app loopt de timer langzaam af en kan het kind in de gaten houden hoelang 
het nog video’s “mag kijken”. Als de timer is afgelopen wordt de YouTube Kids app vergrendeld.  
 

Week van de Lentekriebels 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs en vindt plaats van 18 
t/m 22 maart 2019. Ook wij doen hieraan mee en geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en 
seksualiteit. We geven in groep 1 t/m 8 elke dag minimaal een les over relaties en seksualiteit. Hiervoor 
maken we gebruik van het lespakket Kriebels in je buik. 
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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 B gehaald. 

 
 
Nieuws van Blitz4kidz 
'We genieten weer van het mooie weer! Lekker naar het bos en we kregen een optreden van clown Jurre' 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Nikkids 

Bij ons kleine kraaien, Tullepetaonen, torensjouwers, nachtuilen, peejen, kielegatters, heikneuters en 
krabben allemaal samen carnaval vieren! 
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Belangrijke data deze maand… 

• 04 – 08 maart  Carnavalsvakantie  

• 11 maart   Hoofdluiscontrole 

• 12-13 maart  Aanmelddagen voortgezet onderwijs 

• 12 maart   Leerlingenraad 

• 14 maart   Medezeggenschapsraad en ouderraadsvergadering 

• 15 maart   School dicht i.v.m. staking 

• 18 – 22 maart  Week van de Lentekriebels 

• 20 maart   Open dag/Daltondag 

• 22 maart    Opschoondag 

• 28 maart   Inspectiebezoek 

 

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). 

 

 
Activiteiten ‘Koen in het groen’ in Agora. 

In de Agora worden leuke activiteiten georganiseerd. De activiteiten zijn op zondag, van 10:00 tot 12:00 
uur. Kosten zijn 2 euro per kind.  
24 februari    nestkasten maken 
24 maart        speuren naar sporen (bos) 
14 april          stenen dieren maken (stenen lijmen en verven) 
19 mei           schaapscheren 
30 juni           boomschijven bewerken 
Meer informatie over elke activiteit staat op de facebookpagina van Agora. 

 
Sociale Vaardigheidstraining 
Op 2 april start voor kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool in de gemeente Rucphen een 
Sociale Vaardigheidstraining. Bij deze training leert een kind op een fijne manier met andere kinderen om 
te gaan. De onderwerpen waaraan ze werken zijn bijvoorbeeld: hoe krijg ik meer zelfvertrouwen, hoe maak 
ik contact met andere kinderen, hoe ga ik om met moeilijke situaties of hoe zeg ik ‘nee’ als ik iets niet wil? 
Dit gebeurt in bijeenkomsten met andere kinderen.  
 
Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten en twee ouderavonden.  
De training wordt door twee jeugdprofessionals gegeven. Deze vinden plaats in Agora, Rucphense 
Vaartkant 2b in Rucphen. 
Deze training wordt, op basis van inschrijving, van april tot juni gegeven. 
U kunt een kind aanmelden voor deze training via jeugd@rucphen.nl of telefonisch 0165-349990. 
Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Als u vragen hebt over de training, kunt u ook altijd 
mailen of bellen. Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.  
 

mailto:jeugd@rucphen.nl
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Webinar ‘Relaties en seksualiteit bij kinderen’ 
Op woensdag 13 maart is er een webinar voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden kan via deze link; https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-
bij-kinderen 

Invallers gezocht 

 

 
 

 

https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-bij-kinderen
https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-bij-kinderen

