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Schoolfotograaf 
Herinnering; Op dinsdag 4 juni komt Kiek schoolfotografie de schoolfoto’s maken. We hebben dit jaar 
gekozen voor bijgevoegde achtergrond en pose. 

 
 
 
 
 
 
Voor kleding adviseren we een effen kleur. Witte of zwarte kleding adviseren we niet omdat dan het  
contrast te groot is. Voor de haardracht van de meisjes: vlechten, staartjes en knotjes graag aan de zijkant, 
anders zie je het niet op de foto.  
 

Studiedagen 
Ter herinnering; deze maand staan er nog twee studiedagen gepland.  

• 7 juni 

• 11 juni 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben deze vrije dagen gekoppeld aan Pinksteren, zodat de kinderen een lang weekend hebben.  
 

MR 
De afgelopen weken heeft u zich kunnen opgeven voor de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad. 
We hebben hiervoor geen aanmeldingen ontvangen, dat betekent dat Arie de Man niet hoeft af te treden 
en zijn zittingstermijn met 4 jaar verlengd wordt. 
 

Periodeviering/ouderbedankochtend 
Woensdagochtend 12 juni staat de laatste periodeviering van dit schooljaar gepland. Deze viering willen we 
gebruiken om alle ouders van onze school in het zonnetje te zetten en om het startsein te geven van de 
kaartverkoop van de musical van groep 7-8.  
Alle kinderen van de hele school zullen tijdens de periodeviering een gezamenlijk optreden verzorgen, 
waarna elke ouder door het eigen kind verrast zal worden. We willen u dan ook vragen om deze ochtend 
allemaal te komen. De periodeviering start om 12.00 uur. 

 

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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Oproep nieuwe leden ouderraad 
Het einde van dit schooljaar stoppen vier ouders met de ouderraad, omdat kun kinderen naar het 
voortgezet onderwijs gaan of omdat ze een termijn in de ouderraad vervult hebben. We zijn zeer dringend 
op zoek naar nieuwe ouders voor de ouderraad, die het leuk vinden om te ondersteunen en mee te denken 
over activiteiten. Ongeveer 6x per jaar is er een avondvergadering, daarnaast zijn er werkgroepen voor de 
diverse activiteiten. Al deze activiteiten vragen voorbereiding om alles goed te regelen. Hierbij maken veel 
handen licht werk en met voldoende mensen in de ouderraad kunnen de taken zo verdeeld worden dat het 
tijdsbestek voor iedereen goed te hanteren blijft. Zonder de ouderraad kunnen wij als school heel veel 
leuke dingen voor de kinderen niet organiseren. We hopen dan ook dat er een paar ouders bereid zijn om 
hierbij aan te sluiten. U kunt zich opgeven bij Karin Jukes (voorzitter OR, moeder van Annika uit groep 7) 
ook met vragen kunt u natuurlijk bij haar terecht. Haar e-mailadres is: or@paletrucphen.nl  

 

 

 

 

 

 

Verwonderkist ter ondersteuning van de dramalessen 
Vanaf komend schooljaar gaan alle kinderen dramalessen krijgen van een echte dramadocente. We zijn 
hiervoor al druk bezig om een goede leerlijn te schrijven. Om de lessen te ondersteunen gaat ze gebruik 
maken van een verwonderkist. Dit lijkt ons geweldig, maar om deze kist te maken hebben we het volgende 
nog nodig: 

• Een oude kinderwagen  

• Veel glazen potjes met deksel maar zonder etiket, van verschillende maten 

• Oude ladekastjes (het gaat met name om houten laatjes) 

• Verschillende (deur)knoppen om op de laatjes te zetten. 

Kunt u ons hieraan helpen, dan zouden we daar heel erg blij mee zijn. U kunt het inleveren bij Susanne. 
Graag vóór eind juni. 

 

Ouderklankbord 12 juni 

Voorafgaand aan de periodeviering vindt de ouderklankbord plaats. Vindt u het leuk om samen met de 
directeur mee te denken over dingen die leven onder de ouders, of wilt u meedenken over zaken waar 
school een advies over wil, dan bent u vanaf 10.30 uur van harte welkom.  

Heeft u zelf een schoolbreed onderwerp wat u zou willen bespreken, geef dit dan vóór 10 juni door aan 
Susanne, dit kan per e-mail naar s.commandeur@paletrucphen.nl. 

 

Ouderavonden 

De ouderavonden zoals ze vermeld staan in de schoolkalender zijn iets gewijzigd. 

• De ouderavond van maandag 24 juni is verzet naar dinsdag 25 juni. 

• U kunt zich opgeven voor dinsdag 25 juni voor de middag of avond en voor donderdag 27 juni 
alleen de middag. 

• Groep 3-4 heeft alleen op dinsdag een ouderavond. 

U ontvangt binnenkort een brief waarop u uw voorkeur kunt aangeven. 

 

 

mailto:or@paletrucphen.nl
mailto:s.commandeur@paletrucphen.nl
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Conciërge van het jaar 

Helaas hebben onze conciërges niet genoeg stemmen gekregen om conciërge van het jaar te worden. 
Namens meneer René en meneer Willem willen we iedereen bedanken voor het uitbrengen van hun stem. 
 

Schoolkamp groep 8 

Locatie, Nelian gaat mee omdat juf Huriye de groep nog niet zo goed kent en ook op woensdag andere 
verplichtingen heeft. Juf Huriye zal op donderdag en vrijdag in groep 3-4 staan. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tigo uit groep 6 heeft zijn typecursus afgerond met een mooi certificaat. 
  

Nieuws van Blitz4kidz 
'Onze opvang bestaat 5 jaar! Wij hebben een fantastisch leuk feestje gehad met alle kinderen! Vooral de 
goochelshow was heel erg leuk!!' 

 

 

Nieuws van Nikkids 

Onze kikkervisjes worden steeds groter! Maar we hebben er al 1 die wat groter is, dus die hebben we alvast 
uit gezet in de natuur! 
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Belangrijke data deze maand… 

• 3 t/m 7 juni   Avondvierdaagse 

• 04 juni   Schoolfotograaf 

• 07 juni   Studiedag; alle kinderen vrij 

• 10 juni   2e pinksterdag; alle kinderen vrij 

• 11 juni   Studiedag; alle kinderen vrij 

• 12 juni   Ouderklankbord 

• 12 juni   Periodeviering/ouderbedankochtend 

• 13 juni   MR en ouderraadsvergadering 

• 19-20-21 juni  Schoolkamp groep 8 

• 25 juni   Leerlingenraad 

• 25 en 27 juni  Ouderavond 

 

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). 

 

 
 

Vacature Sociaal Cultureel Werker 

Wij (bestuur en vrijwilligers van Agora) zijn op zoek naar een Sociaal Cultureel Werker circa 18 uur. Ben jij 
een echte netwerker (je durft eropaf te gaan) maar ook iemand die gemakkelijk solistisch uit de voeten kan, 
dan ben jij diegene die we zoeken! 

 

Hoe ziet de functie eruit? 

Als Sociaal Cultureel Werker initieer, organiseer en begeleid je activiteiten voor verschillende doelgroepen 
in Rucphen. Tevens coördineer je als sociaal cultureel werker verschillende lopende en nog te ontwikkelen 

projecten, waarvan de uitvoering door vrijwilligers wordt gedaan. 

Belangrijke taak is ook het werven en begeleiden van vrijwilligers voor reeds lopende activiteiten. Door 
jouw dagelijkse optreden ben jij een belangrijk gezicht van Agora. 

 

Wie zijn we? 

AGORA staat voor ‘Doe, groet en ontmoet’ en dat is precies wat wij belangrijk vinden. We proberen 
mensen met elkaar te verbinden binnen ons dorp. 

Wij zijn er voor iedereen die: 

• Deel wil nemen aan activiteiten 
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• Actief wil zijn in het dorp (wijk – buurt) 

• Interesse heeft in vrijwilligerswerk 

Je maakt onderdeel uit van de gesubsidieerde welzijnsorganisatie ‘Agora’. Deze bestaat uit een klein team 
en een grote groep vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle personele aangelegenheden, het 
gebouw en de activiteiten. 

 

Wat vragen we? 

Een enthousiast, gemotiveerd en communicatief vaardig persoon met: 

• een afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur Social Work 

• ervaring in het ondersteunen van projecten en vrijwilligers 

• de capaciteit om te netwerken en mensen met elkaar te verbinden 

• een duidelijke visie die aansluit bij de visie van Agora van waaruit je proactief te werk gaat 

• de capaciteit verbindingen leggen en een positieve en constructieve bijdrage leveren aan de  

   teamprocessen 

• kennis van recente ontwikkelingen die relevant zijn voor het eigen werk- of vakgebied en deze kunnen  

   vertalen naar acties en voorstellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden 

• integriteit, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid, waarbij je laagdrempeligheid en affiniteit met de  

   verschillende doelgroepen laat zien 

• een flexibele houding t.a.v. werktijden 

• een onderzoekende en nieuwgierige geest gericht op toekomstige ontwikkelingen 

• een luisterend oor voor en open blik naar de verschillende doelgroepen 

 

Wat bieden we? 

Je krijgt een mooie, afwisselende functie in een actieve en inspirerende welzijnsorganisatie. Je krijgt een 

tijdelijk dienstverband van één jaar met daarna de mogelijkheid tot een vervolg. Het salaris, afhankelijk van 

opleiding en ervaring, is maximaal conform schaal 8 van CAO Sociaal Werk. Je vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof zijn gebundeld in een Individueel Keuze Budget (IKB), circa 

17,50% van je brutosalaris. Het IKB kun je vrij inzetten voor het kopen van extra verlof, aanvulling op salaris 

etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. 

 

Interesse? 

Past deze vacature bij jou en ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 21 juni een reactie met motivatie en cv 
naar secretariaat@agora.nl. 

 

Oproep Knutselclub Agora 

Welke ouder, opa of oma is creatief en/of houdt van knutselen en kan op woensdagmiddag meehelpen met 
de knutselclub in Agora? We zoeken voor seizoen 2019/2020 weer enkele nieuwe vrijwilligers.  

Zodra we voldoende vrijwilligers hebben kunnen we weer van start gaan op woensdag 30 oktober 2019. 
Liefst maken we al ruim van tevoren met elkaar een planning van de activiteiten.   

De knutselclub is 1 x in de 14 dagen op woensdag van 13.30 tot 15.00 uur. 

De knutselclub is er vanaf eind oktober tot Pasen. 

We gaan pas van start als we minimaal 2 nieuwe vrijwilligers hebben.  

 

mailto:secretariaat@agora.nl
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Oproep kookclub Agora 

Vanaf maart 2018 organiseren we regelmatig kinder-kookactiviteiten na schooltijd in Agora. De kinderen 
zijn heel enthousiast, evenals de vrijwilligers die deze activiteit draaien (ongeveer 1 x per maand komt elke 
vrijwilliger aan de beurt). We hebben echter wat versterking nodig. Wie kan er regelmatig op een maandag, 
dinsdag of donderdagmiddag na schooltijd?  

De exacte tijden zijn nog niet bepaald, i.v.m. het continurooster van Palet en St. Martinus volgend jaar. We 
willen dat de kinderen van beide scholen kunnen deelnemen dus moeten een tijdstip plannen waarop allen 
kunnen. (waarschijnlijk wordt dit  vanaf 15.15 uur) 

Meld jezelf aan als vrijwilliger voor de knutselclub of kookactiviteit door een mail te sturen naar:   
agoog@agorarucphen.nl 

 

  

 

 

 

 

 

Agora is KinderzwerfboekStation geworden 

We hebben veel leuke boeken in de kast staan in de foyer. Kies er een uit en neem deze gratis mee. Je kunt 
ook zelf een boek naar Agora brengen dat een ander kind mag lezen.  Duik in je boekenkast en stuur 
boeken uit zwerven. Wil je weten waar je boek terecht komt? Vraag dan een code aan op: 
www.kinderzwerfboek.nl . Er liggen stickers in de kast bij Agora die je in je boek kunt doen en waarop je de 
code kunt invullen. Op de website kun je ook zwerfstickers bestellen.   

 

Waarom is lezen belangrijk? 

Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er thuis 
boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school. Kinderen die lezen hebben een betere 
taalontwikkeling en een grotere kans op een goede toekomst. 

 

Kinderzwerfboeken 

Je herkent ze aan de zwerfsticker op de kaft. Haal een boek bij Agora, lees het en laat dit boek ergens 
anders achter of geef het door aan een ander kind.  

 

Leesplezier voor iedereen! 

Kinderzwerfboek vindt dat álle kinderen moeten kunnen lezen. Dat vinden wij van Agora ook! Daarom 
roepen wij je op om een (gelezen) kinderboek mee te nemen van huis. Lever deze in bij Agora, daar vind je 
ook de zwerfstickers om op je boek te plakken. Tips voor goede boeken: 

- het boek is bestemd is voor kinderen t/m 14 jaar 
- het boek ziet er aantrekkelijk uit  
- het boek is tijdloos (Pluk van de Petteflet) of redelijk recent (van na 2001). 

 

mailto:agoog@agorarucphen.nl
http://www.kinderzwerfboek.nl/

