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Wist u dat? 
Alle juffen veel zin hebben om weer te beginnen. In de vakantie hebben we goed uitgerust om een goed 
begin te kunnen maken aan het nieuwe schooljaar. 
In dit eerste Kwastje staat veel handige informatie over de gymtijden, schooltijden en studiedagen. 
 
 

Schoolkalender 
In de eerste week ontvangen alle gezinnen een schoolkalender. Hierin staan belangrijke data, informatie, 
studiedagen en ook de vakanties. Geef de schoolkalender een zichtbaar plekje in uw huis! 
De schoolgids voor schooljaar 2019-2020 wordt digitaal naar alle ouders verstuurd. Alle wijzigingen en 
nieuwe stukken tekst zijn met geel gemarkeerd, zodat de veranderingen duidelijk zichtbaar zijn.  
De schoolkalender en schoolgids staan online op de schoolwebsite.  

 

Vakanties en studiedagen 
Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties en de studiedagen voor het komende schooljaar. 
 
Herfstvakantie:  14 t/m 18 okt. 2019 
Kerstvakantie:  23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020 
Voorjaarsvakantie: 24 feb. t/m 28 feb. 2020 
Tweede Paasdag: 13 april 2020  
Meivakantie  20 april t/m 5 mei 2020  
Hemelvaart   21 en 22 mei 2020 
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020 
Zomervakantie  13 juli t/m 21 aug. 2020 
 
De meeste studiedagen zijn zo gepland, dat ze gekoppeld zijn aan het weekeinde. Het kan zijn dat een 
studiedag nog wisselt van datum, maar dat hoort u ruim van tevoren. 

09 september 2019 hele dag vrij 
13 november 2019 ochtend vrij 
06 december 2019  hele dag vrij 
20 december 2019 ‘s middags vrij  
21 februari 2020 middag vrij  
20 mei 2020  hele dag vrij 
02 juni 2020  hele dag vrij 
10 juli 2020  ‘s middags vrij  

 

 

Deze maand:      
        

  

 

 

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

Vanaf 08.30 uur gaat de schooldeur open. We verwachten de leerlingen uiterlijk om 08.40 uur in de klas, 
zodat de lessen om 08.45 uur kunnen starten.  
Helaas merken wij nog steeds dat sommige kinderen vaak te laat komen. Voor het kind zelf, maar ook voor 
de groep en de leerkracht is dit niet prettig. De leerkracht wordt onderbroken tijdens de instructie en het 
kind dat te laat komt mist een deel van de uitleg.  
Te-laat-komers noteren wij in ons administratiesysteem. Dit is digitaal gekoppeld met dat van de 
leerplichtambtenaar. Susanne houdt hier zicht op en zal bij herhaaldelijk te laat komen in gesprek gaan met 
de ouders en de leerplichtambtenaar.  
 
 

Bewegingsonderwijs  
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen op maandag en vrijdag in de gymzaal in Agora. 

Maandag:  13.45-14.45 uur groep 5-6 en 7-8 samen.  
Groep 3-4 speelt deze middag op het plein of in de speelzaal van de kleuters. 
 
Vrijdag:  13.00-14.00 uur groep 3-4 
                         14.00-15.00 uur groep 5-6 en 7-8 samen. 
                         
De kinderen dienen hiervoor gymkleding mee te nemen (gymschoenen en sporttenue). Indien dit wordt 
vergeten mogen de kinderen niet meedoen. De meisjes moeten tijdens de gym hun haar in een elastiek 
doen. Alle kinderen gaan na de gym, mee terug naar school. 

 

 

 

 

 

 
Bewegen doen we bij de kleuters iedere dag! Bij mooi weer zijn ze vaak buiten te vinden, bij regen gymmen 
ze binnen. De kleuters gymmen minimaal 1x per week in de speelzaal. Als uw kleuter nog geen 
gymschoenen op school heeft, wilt u deze dan kopen en voorzien van naam en aan de leerkracht geven. 
Graag simpele schoenen met klittenband of elastiek. De schoenen blijven op school.  
 

 
Info-inloop avond 

Zoals elk jaar wordt ook dit jaar een informatieavond aan het begin van het schooljaar georganiseerd. U 
ontvangt hiervoor nog een uitnodiging, maar de datum is bekend, dinsdag 03 september tussen 18:30 uur 

en 20.00 uur.   
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Toestemming plaatsen foto’s 
Op onze school laten wij u regelmatig, via onze schoolwebsite en Facebook, foto’s en video’s zien waar we 
mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens 
activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien 
zijn.  
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden, daarnaast plaatsen we bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. 
Jaarlijks zijn wij verplicht om toestemming aan u te vragen om foto’s of filmopnames te gebruiken. 
 
Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s in bijvoorbeeld de schoolgids, op de website of op 
Facebook dan kunt u dit mailen naar s.commandeur@paletrucphen.nl. 
Graag in de mail de naam van uw kind(eren) vermelden en waarvoor u geen toestemming geeft. 
De toestemmingen of bezwaren van afgelopen jaar komen hiermee te vervallen omdat we het elk jaar 
opnieuw moeten opvragen. 
 
 
 
 
 
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het 
kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen 
invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en 
video’s op internet. 
Ondanks zorgvuldigheid van onze kant kan het weleens voorkomen dat er iets tussendoor glipt. Laat het in 
dat geval weten, dan zorgen we ervoor dat de foto zo snel mogelijk wordt verwijderd.  
 

 
Toekenning subsidie “schoolplein van de toekomst” 
Het afgelopen schooljaar is een werkgroep druk bezig geweest om subsidie aan te vragen om op het 
schoolplein veranderingen aan te brengen. In de vakantie hebben we te horen gekregen dat de volledige 
subsidie is toegekend. We zijn hier heel erg blij mee. Na de vakantie gaan we de vervolgstappen bespreken 
en zal in de loop van het schooljaar het plein omgetoverd worden tot een groen speelparadijs voor de 
kinderen. 
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Nieuws van Blitz4kidz 
De zomervakantie zit er weer bijna op, wij hebben heel gezellige speel en zwem-uurtjes gehad deze fijne 
vakantie. We genoten van het mooie weer! Nu weer op naar de schoolweken waar wij ook onze tweede 
locatie mogen starten in Schijf! We hebben er veel zin in! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Nikkids 

De vakantie is weer bijna voorbij! We hebben goed op jullie prachtige school gepast! 
En weet je wat we ook gezien hebben? Allemaal nieuwe stoeltjes en tafeltjes voor groep 1 en 2!!!  

 

 

 

 

 

Belangrijke data deze maand… 

• 19 augustus  Eerste schooldag 

Hoofdluiscontrole  

• 03 september  Informatieavond 

 

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). 

 


