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Wist u dat ………? 
We nog steeds op zoek zijn naar een vrijwillige conciërge. Kent u iemand in uw omgeving die het leuk vindt 
om 2 dagen of dagdelen op onze leuke school te helpen dan zouden we daar erg blij mee zijn. Voor meer 
informatie kunt u bij Susanne terecht. 
 

Dramalessen juf Annelijn 
Binnenkort start juf Annelijn met het geven van dramalessen in alle groepen. We willen met de 
dramaleerlijn bereiken dat theater/drama meer basis krijgt in ons lesprogramma, dat de kinderen 
verwonderd en nieuwsgierig gemaakt worden en dat de leerkrachten gecoacht worden om zelf in de 
toekomst goede dramalessen te geven.  
We hebben ervoor gekozen dat de beide kleutergroepen een half uur les krijgen en de hogere groepen 45 
minuten tot een uur. Dit is in verband met de concentratieboog van de kinderen. 
Om de week krijgen de kleutergroepen en groep 3-4 les en de week erna 5-6 en 7-8. 
Meneer Ad, onze directeur bestuurder van OBO, heeft een heel mooie verwonderkist/kar gemaakt. Deze 
kar zal vaak het startpunt zijn van de dramalessen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studiedag 
Maandag 09 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.   

 

Deze maand:      
        

  

 

 

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

mailto:info@paletrucphen.nl
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Logopedist 
Voor de vakantie hebben we gehoord dat onze logopedist Mandy stopt. In de vakantie hebben ze 
geprobeerd een vervanger te regelen. Dit is helaas (nog) niet gelukt. Voor alle kinderen die van haar op 
school ondersteuning kregen, kunnen nu terecht bij Liesbeth in de praktijklocatie in Rucphen. Voor nieuwe 
aanmeldingen kunnen ouders terecht bij Logopediepraktijk Verkade. 

 

Ziekmelding 

Is uw kind ziek of heeft uw kind een afspraak bij de dokter, dan willen we u vragen om dit per telefoon door 
te geven en niet per mail of via een broertje of zusje. De mail wordt ’s ochtends niet altijd direct gelezen en 
kinderen vergeten het weleens door te geven. 

 

 

 

 

Onze school is gezond 
De gemeente Rucphen had zich als doel gesteld dat alle scholen uit de gemeente Rucphen in 2019 een 
gezonde school zouden worden. Ook onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet 
Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Wij zijn trots op het behaalde resultaat. 
Zo zorgen we voor actieve leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht 
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het 
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

 

 

 

 
Het Palet heeft het vignet voor de Gezonde School behaald met het themacertificaat Welbevinden en 
Sociale veiligheid. Zo geven wij met de Kanjertraining lessen sociale vaardigheden in groep 1 t/m 8 en 
geven we jaarlijks aan een kleine groep kinderen sociale vaardigheidstraining. Daarnaast hanteren we 
verschillende werkvormen voor samenwerkend leren, volgen we een effectieve aanpak (een protocol) bij 
pesten en communiceren we open en oplossingsgericht met leerlingen en ouders.  
Op onze school is duidelijk welk gedrag we van kinderen, leerkrachten en ouders verwachten. Iedereen kan 
zichzelf zijn en de kinderen en ouders voelen zich gehoord op school. We gaan respectvol, verantwoord en 
op een veilige manier met elkaar om. We hebben aandacht voor elkaar en we helpen de ander. En, gaat 
het eens mis..., dan proberen wij het samen op te lossen. 
 
Bovendien gaan we regelmatig met kinderen en ouders in gesprek om te horen wat er leeft, daarnaast 
mogen ze meedenken over zaken waar school een advies over wil. Samen denken over hoe het beter kan! 
Binnenkort zal het vignet officieel aan de school worden overhandigd. 
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 

GGD-controle 
Maandag 16 september worden de kinderen, geboren in 2013, op school gescreend door de GGD. De 
betreffende ouders ontvangen hierover nog een brief. 

 

 

https://www.gezondeschool.nl/
https://www.gezondeschool.nl/


  Kwastje nr. 02     Schooljaar 2019-2020      september 2019 

 

 
Het Palet, méér dan alleen goed onderwijs! 

3 

Ouderklankbord en Periodeviering 

Woensdag 18 september staat de eerste periodeviering en ouderklankbord van dit schooljaar gepland. 
Vindt u het leuk om samen met Susanne mee te denken over dingen die leven onder de ouders, of wilt u 
meedenken over zaken waar de school een advies over heeft of wilt, 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 16 september door 
aan Susanne, dit kan per e-mail naar s.commandeur@paletrucphen.nl. 

Om 12 uur gaan alle kinderen van de school tijdens de periodeviering een optreden met de klas verzorgen. 
Tevens zal de dramajuf uitleg geven over haar lessen. We willen u dan ook vragen om allemaal te komen 
kijken. 

 

Handbaltoernooi 
Woensdagmiddag 18 en 25 september staat het handbaltoernooi voor groep 4-5 en 6-7-8 gepland. We 
stellen de kinderen in de gelegenheid om hieraan mee te doen en samen een team te vormen. Ze hebben 
hiervoor het inschrijfformulier ontvangen.  
 
Als school hebben we, in verband met werkdrukverlaging, ervoor gekozen om de begeleiding van 
toernooien na schooltijd niet meer door de leerkrachten te laten verzorgen. Het team zal begeleid moeten 
gaan worden door een ouder. Kunt u en wilt u deze middag een team begeleiden, geef u dan op bij juf 
Desiree en noteer dit op het inschrijfformulier. Dit geldt ook voor de andere toernooien. 
Wanneer geen ouder zich aanmeldt en/of we hebben te weinig kinderen om een team te vormen dan gaat 
het helaas niet door. 
 

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

        1     2       3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Djayson heeft in de zomervakantie zijn zwemdiploma A behaald. 
2) Sophie heeft haar getuigschrift bij de zwemles gehaald. 
3) Jurre is met zijn team 1e geworden bij het Jeugdtoernooi van de voetbal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.commandeur@paletrucphen.nl
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Nieuws van Blitz4kidz 
'Wij sloten de zomervakantie af met een olympische spelen dag. Wat een fanatiekelingen zijn deze kids!! ' 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Nikkids 

Poetsen jullie ook 2x per dag je tanden? 
Wij wel! Bij Nikkids hebben we nu het thema bij de tandarts. We poetsen tijdens dit thema elke middag na 
de boterhammen onze tanden! Daarbij zetten we het liedje van Jokie en Jet op. Dan weten we precies hoe 
het moet! 

 

 

 

 

 

Belangrijke data deze maand… 

• 02 september  Ouderraadsvergadering 

• 03 september  Informatieavond 

• 09 september  Studiedag; alle kinderen vrij 

• 16 september   Controle GGD 

• 18 september   Ouderklankbord en periodeviering 

• 18 september   Handbaltoernooi groep 4-5 

• 25 september   Handbaltoernooi groep 6-7-8 

• 30 september  Mr-vergadering 
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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 Agora 
In Agora gaan de komende weken weer verschillende activiteiten van start. We laten jullie alvast weten dat 
vanaf maandag 2 september de kids dance weer gaat beginnen! Vind je het leuk om te dansen op muziek? 
Kom eens kijken bij de mini-dance of streetdance. Je eerste les is een proefles, en die is gratis. De tijden 
zijn als volgt: 

Peuter dance (2-4 jr.) van 15:00 tot 15:45 uur 

Zumba dance (4-6 jr.) van 15:45 tot 16:30 uur 

Streetdance (7-10 jr.) van 16:30 tot 17:15 uur 

 

Koen in het groen “Lekker en gezond” 

Op zondag 8 september a.s. gaan we buiten bij Agora koken. We maken eerst zelf soep waarbij we alle 
groenten zelf snijden. Het wordt een hele gezonde en lekkere soep! We maken ook zelf 
frikandellenbroodjes met brooddeeg dat we om wilgentakken (die we mooi zelf afgeschild hebben) heen 
draaien en met een frikandel erin boven het vuur gaar laten worden. 

En als toetje poffen we nog appeltjes met kaneel en boter boven het vuur. Het wordt een 
ochtend om nooit meer te vergeten! Als je zin hebt om zelf een verrukkelijk soepje, heerlijke 
frikandellenbroodjes en lekkere gepofte appeltjes te maken en gezellig samen op te eten, 
kom dan zondag 8 september om 10.00 uur naar Agora. Het duurt tot 12.00 uur en het kost 
€ 2,00. Natuurlijk mogen mama´s, papa´s, oma´s en opa´s ook mee komen om een handje te helpen. 

Tip: Doe niet je allerbeste kleren aan! Tot zondag 8 september! 
 

Na de herfstvakantie willen we weer starten met de knutselclub. En wist je dat wij kinderzwerfboeken 
hebben? Dat zijn leuke kinderboeken die je mag meenemen en door mag geven. Kom gezellig een keer 
langs, dat zouden we leuk vinden! 

 

Jeugddisco 

Zaterdag 14 september is de jeugddisco voor kinderen vanaf groep 3. Het is van 18:30 tot 21:00 uur. Er is 
toezicht aanwezig. De entree zal waarschijnlijk 2,00 euro zijn. 

 

Trefbal 

Op dinsdag 24 september wordt er na schooltijd trefbal gespeeld in Agora. Meer informatie volgt nog en 
wordt opgehangen op het prikbord of op het raam. 

 
Sociale Vaardigheidstraining 

Er gaat 7 november voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool in de gemeente Rucphen een 
Sociale Vaardigheidstraining van start.  
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.  

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://6/


  Kwastje nr. 02     Schooljaar 2019-2020      september 2019 

 

 
Het Palet, méér dan alleen goed onderwijs! 

6 

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 

 

De training wordt op donderdagmiddag van 15:30 uur tot 16:45 uur gegeven. U kunt een kind tot 11 
oktober aanmelden voor deze training via jeugd@rucphen.nl of telefonisch 0165-349990. 

Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats. U ontvangt dan ook het overzicht met de trainingsdata. 
Wanneer u vragen hebt over de training, kunt u ook altijd even mailen of bellen. 

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.  

 

NB. Als school bieden wij ook een sociale vaardigheidstraining aan, juf Susanne geeft deze training. De 
training start ongeveer in dezelfde periode. 

 

Extra aandacht voor veilig parkeren bij scholen 

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Net als u vinden wij het als college van burgemeester en 
wethouders belangrijk dat uw kind kan leren en spelen in een veilige schoolomgeving. Ook 
verkeersveiligheid hoort hierbij.  

Daarom laten wij u via deze oproep weten dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van onze 
gemeente dit schooljaar wederom extra aandacht zullen besteden tijdens aanvang en einde van de lessen 
aan veilig parkeergedrag bij alle scholen. Het op onveilige wijze stilstaan en verkeerd parkeren van 
motorvoertuigen bij scholen zullen dit schooljaar wederom extra aandacht krijgen.  

Wie zich niet aan de geldende verkeersvoorschriften houdt, kan rekenen op een boete van minimaal  

€ 90,00 plus € 9,00 administratiekosten.  

Het doel van onze acties is het bevorderen van het correct parkeergedrag en daardoor een veiliger 
verkeerssituatie creëren bij alle scholen binnen onze gemeente. Concreet betekent dit dat de BOA’s bij 
scholen gaan controleren op parkeren, op of te dichtbij een kruising, op het trottoir, dubbel parkeren en 
buiten de vakken parkeren.  

We gaan tijdens het gehele schooljaar planmatig alle scholen langs en zien toe op het juist en correct 
parkeren van de motorvoertuigen. Dit alles om samen met u te zorgen voor een veilige verkeerssituatie 
voor uw kinderen bij hun school.   

 Als u vragen hebt over deze actie of suggesties om de verkeersveiligheid te verhogen, neem dan contact op 
met één van onze BOA’s via (0165) 349500 of handhaving@rucphen.nl. 

 
Theater op de grens, een theaterbeleving voor jong en oud! 
Op 30, 31 augustus en 1 september vindt in Roosendaal de eerste editie plaats van een uniek, 
nieuw festival: Theater op de grens. In de Kring en in de Tongerlotuin kun je op 
zaterdagmiddag 31 augustus en zondagmiddag 1 september verschillende kindervoorstellingen 
bekijken. Op zaterdag de 5 + voorstelling Donkiesnot  
(https://www.theateropdegrens.nl/timetable/event/donkiesnot/)  

Op zondag de 4+ voorstelling Boer Boris  

(https://www.theateropdegrens.nl/timetable/event/boer-boris/) 

Moet je even wachten voor je voorstelling begint? Je hoeft je heus niet te vervelen! In de tuin is 
er een heus kinderplein ingericht waar je altijd terecht kunt. En krijg je trek of dorst? Ook daar is voor 
gezorgd. De voorstellingen hebben allemaal lage prijzen, tussen de € 4,- voor een korte voorstelling, € 7,- 
voor een kindervoorstelling en € 10,- voor een volwassenen voorstelling 

Ben je benieuwd naar het gehele programma? Kijk dan op www.theateropdegrens.nl  
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