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Pilot M@ZL i.v.m. verlagen verzuimcijfers 
In het Kwastje van november 2018 heeft informatie gestaan over de pilot M@ZL waaraan wij als school 
meedoen. De gemeente Rucphen is deze pilot gestart en het is erop gericht om het verzuim op scholen te 
verlagen.  
Voor onze school kunnen we melden dat de verzuimcijfers erg laag zijn t.o.v. andere scholen. Door met 
ouders in gesprek te gaan en op het rapport te noteren hoe het (ziekte)verzuim van uw kind is hebben we 
er allemaal meer zicht op en wordt het gemakkelijker bespreekbaar gemaakt.  
 
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 hanteert 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.  

 
Na iedere maand bekijken wij het verzuimpercentage van alle kinderen, zo nodig zoeken wij contact met U.  
 

Musical groep 7-8 “Torenhoog 

We gaan stilletjes aan naar het einde van het schooljaar. Ieder jaar voeren de kinderen uit de groepen 7 en 
8 de musical op, net als op andere scholen. Wat wél anders is op Het Palet, is dat alle kinderen uit groep 1 
tot en met 6 tijdens de musical een optreden verzorgen.   

Alle ouders van Het Palet zijn dus welkom op dinsdagavond 2 juli. Iedere groep doet met de kinderen op 
het toneel een dansje of een liedje. Zo kunnen ze alvast wat podiumervaring opdoen voordat ze in groep 7-
8 zitten en wordt het een musical van de hele school met groep 7-8 in de hoofdrol! 

 
De jongens en meisjes van groep 7 en 8 zijn al druk bezig met repeteren en de repetities zijn veelbelovend!! 
De musical zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 2 juli 2019 in de theaterzaal van Agora in Rucphen.  
De musical zal starten om 19.00 uur, de zaal zal rond 18.45 uur opengaan. De avond duurt tot ongeveer 
20.45 uur.  

De kinderen van Het Palet mogen natuurlijk gratis de zaal in om te komen kijken. Ouders (en kinderen die 
niet bij ons op school zitten) worden geacht een kaartje te kopen. De opbrengst van de kaartverkoop wordt 
besteed aan het kopen van een musical, attributen, schmink en andere zaken die we nodig hebben voor de 
musical. 

 

Deze maand: mei     
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Voor de groepen 1 t/m 6 is het gezin welkom. We hebben afgelopen jaren gemerkt dat het erg lang 
stilzitten is voor jonge kinderen die nog niet naar school gaan. Het is dan ook verstandig om deze jonge 
kinderen thuis te laten. Wanneer ze toch meekomen en ze de musical verstoren zou het fijn zijn als u dan 
(tijdelijk) de zaal verlaat.   

Voor groep 7 en 8 is het gezin en de grootouders welkom om te komen kijken.  
Ook dit jaar kunt u weer kaartjes kopen bij juf Annelies, meneer René of meneer Willem, deze zijn tegen 
een bedrag € 2,00 af te halen vanaf dinsdag 11 juni 2019.  

Na afloop van de musical is er nog gelegenheid om op eigen kosten deze speciale avond af te sluiten met 
een drankje in de foyer van Agora. 

Wij hebben er al veel zin in, tot 2 juli! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf heeft afgezegd en nu zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe. Via een collega-directeur 
zijn we terecht gekomen bij KIEK-fotografie uit Tilburg. Helaas kan deze fotograaf niet op de geplande 
datum, zoals het in de schoolkalender vermeld staat. 
 
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 dat 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.  
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Studieochtend 
Vanaf woensdagochtend 29 mei zijn alle kinderen vrij voor een lang weekend. 
29 mei hebben de leerkrachten een studieochtend en donderdag en vrijdag hebben ze vrij i.v.m. 
Hemelvaart. 

 
 
 
 
 
 
NIO-toets groep 7 
Op donderdag 09 mei wordt in groep 7 de NIO-toets afgenomen. NIO staat voor Nederlandse 
Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Deze toets geeft een indicatie voor de leerlingen, die naar het 
middelbaar onderwijs gaan. De toets duurt in totaal 2 uur. 

 
Communicatie  
Op Het Palet vinden we een open communicatie heel belangrijk. Mochten er vragen of onduidelijkheden 
zijn of bent u ergens niet tevreden over of heeft u opmerkingen, dan horen we het graag. 
We verzoeken u eerst naar de groepsleerkracht van uw kind te gaan. Gaat uw vraag specifiek over de zorg 
van uw kind dan kunt u een afspraak maken met de intern begeleider (juf Nelian). 
Mocht uw vraag dan nog onvoldoende beantwoord zijn dan kunt u contact opnemen met de 
directeur. Samen komen we er wel uit! 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ian, Merlijn en Alicia hebben hun EHBO-certificaat behaald. 
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Nieuws van Blitz4kidz 
Heerlijk spelen in de meivakantie op onze BSO! We hebben ook weer een leuk uitstapje gemaakt naar een 
tropische dierentuin. We konden er rondlopen in de mooie vlindertuin, spelen in de tropische tuin en 
slangen vasthouden!  

 

 

Nieuws van Nikkids 

Terwijl jullie vakantie hadden hebben wij alles geleerd over het thema verkeer! We hebben verkeersregels 
geoefend en de stop(licht)dans gedaan! Wat een feest! 

 

 

 

Belangrijke data deze maand… 
• 06 mei   Hoofdluiscontrole 

• 06 mei   MR-vergadering 

• 07 mei    Leerlingenraad 

• 08 mei   Verkeersexamen groep 7 

• 09 mei   NIO-toets groep 7 

• 09 mei   Ouderraadsvergadering 

• 27 mei    Schoolreisje 

• 29 mei   Studieochtend; alle kinderen vrij 

• 30-31 mei   Hemelvaart; alle kinderen vrij 


