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Wist u dat ………? 
We volgende week maandag 30 september 2019 een open dag op school organiseren? Nieuwe ouders 
kunnen tussen 09 en 12 uur een kijkje nemen op onze school. Ze kunnen sfeer proeven, binnen kijken in de 
klassen en horen hoe wij onderwijs geven. 
Kent u iemand die nog een school zoekt voor een toekomstige kleuter of kent u ouders waarvoor het Palet 
een goede keuze zou kunnen zijn, wilt u dan de open dag onder de aandacht brengen?  

 
 
Hoofdluisprotocol 
Na elke vakantie controleren de ouders van de hoofdluisgroep alle kinderen van de school. Als er 
luizen/neten in een klas worden geconstateerd zal Susanne de ouders van het betreffende kind op de 
hoogte brengen.  

Alle ouders ontvangen een e-mail waarin vermeld wordt dat er “wat” gevonden is. 

Het kan zijn dat een leerkracht tussen twee controles in, een melding van ouders ontvangt betreffende 
hoofdluis/neten bij hun kind. De leerkracht meldt dit bij Susanne waarna z.s.m. een spoedcontrole wordt 
geregeld met behulp van de hulpouders. Alles klassen worden dan nagekeken. 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen 14 dagen vindt er een hercontrole plaats. Alle groepen worden opnieuw gecontroleerd. De leerling 
waar de neten/luizen zijn aangetroffen wordt extra goed bekeken (aan de hulpouders om dit zo 
onopvallend mogelijk te doen). De hercontrole wordt herhaald tot er geen nieuwe neten/luizen worden 
aangetroffen. 
 
GEZOCHT 
Vindt u het leuk om te helpen met luizenpluizen op de maandagen na de vakantie? 
Geef u dan op voor de hoofdluisgroep bij Susanne. Het kost per keer ongeveer een uur. Extra handen zijn 
altijd welkom.  
 

 
 
 

 

Deze maand:      
        

  

 

 

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

mailto:info@paletrucphen.nl
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http://www.paletrucphen.nl/
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Projectweek 
Dit jaar staat onze projectweek in het teken van het thema ‘Op reis’. Maandag 7 oktober om 8.40 
uur starten we op het schoolplein met de opening van de projectweek. U bent van harte welkom om te 
blijven kijken. Kinderen die verkleedkleren hebben die passen binnen het thema “Op reis”, mogen deze aan 

doen.   
  
Gedurende de projectweek wordt er van 08.30-10.30 uur in alle klassen gewerkt aan het normale 
lesprogramma. Na de ochtendpauze gaan alle groepen thematisch aan de slag. Er wordt niet alleen 

educatief gewerkt, maar ook geknutseld voor de tentoonstelling en geoefend voor de act.   
  
Op vrijdag 11 oktober om 18.00 uur start de feestelijke afsluiting van de projectweek. De avond duurt tot 
19.30 uur. Ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen zijn welkom! Alle klassen presenteren hun gemaakte 
werk in de vorm van een tentoonstelling. Ook zullen er verschillende optredens plaatsvinden in de hal. De 
optredens beginnen om 18.30 uur.  
Helaas is juf Susanne deze avond afwezig i.v.m. een medische ingreep op woensdag 09 oktober en zal de 
aansluitende vakantie benutten om te herstellen. 
 
 
 
 
 
 
  
Volgens traditie maken ouders hapjes die door de ouderraad verkocht worden. De ouderraad verkoopt de 
hapjes. Naast de hapjes zullen er dit jaar ook boeken verkocht worden die wij uit onze schoolbibliotheek 
hebben gehaald. Het opgehaalde geld komt in de loop van het schooljaar ten goede aan uw kind. Vergeet u 
geen kleingeld mee te nemen om hapjes en boeken te kopen?  
  
Wilt u ook een hapje maken? U kunt dit doorgeven op het strookje die u over de projectweek heeft 
ontvangen. Het is natuurlijk extra leuk als het hapje passend is bij het thema ‘Op reis’. Lever het strookje 
uiterlijk donderdag 10 oktober in bij de leerkracht van uw kind. Als u hapjes maakt, kunt u dit 
vrijdagmiddag 11 oktober vanaf 12.30 uur op school afgeven.  
  
Om in het thema te komen, willen we de school op vrijdagmiddag 4 oktober gaan versieren. Heeft u nog 
leuke spullen te leen en/of kunt u deze middag helpen versieren, geef dit dan door bij Juf Desiree of Juf 

Annelies. Alle hulp is welkom!  

 
Kijkochtend 
Op maandagochtend 28 oktober bent u welkom om, onder schooltijd, in de klas van uw kind te komen 
kijken en lessen mee te doen. Dit voorstel/idee is vorig jaar bij de ouderklankbord ingebracht. Ouders 
gaven aan het leuk te vinden om te zien hoe hun kind het doet, wat Daltononderwijs precies inhoudt, hoe 
de lessen worden gegeven, etc. Niet alle kinderen vertellen thuis evenveel over school. 
U bent deze ochtend tussen 09.00-12 uur van harte welkom. 
 
Om het voor de leerkrachten enigszins gestructureerd te laten verlopen is het handig als u, aan hen, 
doorgeeft hoe laat u wilt komen. Voor de leerkracht en u prettig als het over de morgen verspreid wordt. 
Bent u niet in de gelegenheid om te kunnen komen? Over een aantal maanden, op 06 maart 2020, zal er op 
vrijdagochtend een kijkochtend zijn. We horen na afloop graag uw ervaringen van deze dag. 
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Ouderavond 

Woensdag 30 oktober staat de ouderavond gepland. Met het team is ervoor gekozen om dit voortaan op 
woensdag te plannen. U bent deze dag vanaf 13.30-17.00 uur en 18.00 tot 21.00 uur in de gelegenheid om 
het gesprek te voeren met de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging inclusief opgavestrookje. 

 
 
Stichting de Helpende Hand 
Regelmatig kunnen wij rekenen op hulp van Stichting de Helpende Hand. Wij zijn erg dankbaar voor deze 
hulp. Zo hebben ze voor ons al meerdere klussen gedaan, zoals het schilderen van de school, het wieden 
van onkruid, het bijhouden van ons schoolplein, grasmaaien en andere klusjes. 
De mannen van deze stichting staan altijd voor ons klaar. Het zijn toppers!!  
 
 

 
 
 
 
 

 
Ouderklankbord  

Woensdag 18 september was de eerste klankbordvergadering van dit schooljaar. Een aantal ouders zijn 
met Susanne in gesprek gegaan over diverse punten. 

Periodeviering  
We hebben het gehad over de periodeviering. We worden steeds groter en het past niet meer zo goed in 
de hal. Is het een optie om in Agora de optredens te laten plaatsvinden? Susanne gaat uitzoeken of dit 
financieel haalbaar is, maar ook qua lestijd. Gaat er dan niet te veel lestijd verloren? In de ouderraad en MR 
gaan we dit punt ook bespreken. Zodra we hier meer over weten, hoort u van mij. 
Waar zijn ouders blij/positief over? 
De ouders zijn blij met de 2 kleutergroepen, het lokaal van Desiree vinden ze ook een prima oplossing. 
De start van het schooljaar is heel positief geweest. 
De uitleg tijdens de informatieavond in groep 1-2 is goed ontvangen. Een tip was nog om te kijken naar de 
hand-out. Staat hier alles in voor nieuwe ouders? Veel dingen die vanzelfsprekend zijn, zijn dat niet voor 
nieuwe ouders.  
Tijden peuterspeelzaal 
Sinds dit jaar sluiten de tijden van de peuterspeelzaal op de woensdag en de vrijdag. niet meer aan op de 
schooltijden van Het Palet. De peuterspeelzaal gaat tot 12.30 uur door. Susanne heeft nagevraagd wat de 
reden hiervan is. Het heeft te maken met een pilot waaraan de peuterspeelzaal tot 01 januari 2020 
meewerkt.  
De pilot betreft het VVE-project. Dit project is gericht op kinderen met een taalzwakke ontwikkeling. Deze 
kinderen gaan 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal. De pilot betekent dat er nu meer uren beschikbaar zijn 
en de VVE-kinderen 4 x 4 uur naar de peuterspeelzaal gaan, van 08.30 tot 12.30 uur. 
Ook kinderen die geen VVE-indicatie hebben gaan nu tot 12.30 uur naar de peuterspeelzaal i.v.m. de rust in 
de groep.    
Paletouders moeten op twee plekken tegelijk zijn. De peuterspeelzaal geeft aan dat Paletouders eerst hun 
kind op het Palet kunnen halen en daarna door kunnen gaan naar de peuterspeelzaal.  
Mocht er in de toekomst een wijziging zijn bij de peuterspeelzaal dan nemen ze ons hier voortaan in mee.  
Vraag 
Er kwam nog een vraag over hoe het zit met de lesuren die scholen maken. Mag je dit zelf als school 
bepalen? Susanne heeft dit toegelicht.  
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Gezonde school 
Zoals u in het vorige Kwastje heeft kunnen lezen hebben wij het certificaat voor de Gezonde 
school verdiend. We zijn op allerlei vlakken bezig met de Gezonde school. Zo hebben we een 
rookvrij plein. In dit kader wil ik u het volgende vragen. Soms zien wij ouders staan die net buiten 
de poort roken. We willen u vragen dit niet meer te doen. We vinden dit niet passend op het 
pleintje en de stoep voor onze school. We hopen op uw begrip en medewerking. Mochten we het 
nog zien dan zullen we de desbetreffende ouders hierop aanspreken. 
 
 
 
 
Verkeer 

Op 28 oktober doen alle scholen uit de gemeente Rucphen mee aan 'het fluorfeestje'. Deze dag willen we 
extra aandacht besteden aan het opvallen in het verkeer. De kinderen mogen deze dag in opvallende 
(fluoriserende) kleding naar school komen. 

 
Nieuws van Blitz4kidz 
Op woensdagen en vrijdagen hebben we vaak tijd om extra leuke dingen te doen met elkaar, lekker 
appeltaart bakken en eens een uitstapje maken. Hier weer een leuk kiekje van wat speeluurtjes'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws van Nikkids 
Hebben jullie onze raket al gezien? Wij zijn al van start met het thema van de Kinderboekenweek: Reis 
Mee! Groep 5/6 komt weer bij ons voorlezen dus dat wordt weer reuze gezellig!!! 
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Belangrijke data deze maand… 

• 30 september  Open ochtend 09-12 uur 

• 30 september  Mr-vergadering 

• 07 oktober   Opening Kinderboekenweek 

• 14-18 oktober  Herfstvakantie 

• 21 oktober   Hoofdluiscontrole 

• 28 oktober    Kijkochtend voor de Paletouders 

• 30 oktober   Ouderavond 13.30-21.00 uur 

 

Nieuws van derden: 

Hieronder publiceren we berichten die werden aangeleverd door derden. Dat kunnen berichten zijn van 
culturele aard, bijvoorbeeld vanuit (Stichting) Agora Rucphen of de bibliotheek. Of op het vlak van sport, 
opvoeding e/o gezondheid, bijvoorbeeld vanuit het centrum voor jeugd en gezin (CJG). 

 

Activiteiten Agora 
Hier volgt een bericht van Agora, Rucphense Vaartkant 2b in Rucphen 
 

Voor de kinderen: 
De komende periode is er veel te doen bij ontmoetingshuis Agora! Kom je gezellig een keer mee knutselen, 
koken of dansen? Hieronder staan even alle kinderactiviteiten op een rij. 
 
Kidsdans: elke maandagmiddag is er peuterdans, minidans (5-6 jr.) en streetdance (vanaf 6 jr.). De 
peuterdans is van 15:00-15:30, de minidans van 15:30-16:15 en de streetdance is van 16:15 tot 17:15 uur. 
Je kunt de eerste keer gewoon gratis meedoen. Het is 3,00 euro per les. 
Jeugddisco: op zaterdagavond 12 oktober is er weer een Jeugddisco voor groep 3 t/m 8. Inloop vanaf 18:30 
uur en om 21:00 uur mogen de kinderen in de zaal worden opgehaald. In november is de Jeugddisco op 
zaterdag 23 november, dus die kun je ook alvast in je agenda zetten. Entree is 1,50 euro (en neem iets 
extra’s mee voor een chipje of een drankje). Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. 
De kookworkshops: deze gaan in oktober weer van start. De eerste keer is voor groep 7/8 op dinsdag 22 
oktober of donderdag 24 oktober van 15.15-17.15 uur. We eten na het koken met elkaar in Agora. 
Aanmelden kan via info@agorarucphen.nl.  Je kunt via je aanmelding doorgeven welke middag je het beste 
uitkomt. De kookworkshops zijn 2 euro per keer. 
Knutselclub: na de herfstvakantie start de knutselclub weer om de twee weken op woensdagmiddag voor 
kinderen vanaf 5 jaar (liefst op die leeftijd onder begeleiding van een ouder). De eerste keer is op 23 
oktober van 13.30-15.00 uur. Deelname is 2 euro per kind. Aanmelden kan via info@agorarucphen.nl.  
Koen in ‘t Groen: een leuke zondagochtend activiteit op 27 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is 2 
euro per kind. Van tevoren aanmelden is niet nodig. 
Sportmiddag: op dinsdagmiddag 29 oktober is er weer een leuke sportactiviteit voor kinderen van de 
bovenbouw. Meer informatie volgt nog. 
 

Voor de ouders: 
Ook voor volwassenen hebben we verschillende leuke activiteiten in Agora. Tevens zijn we hard op zoek 
naar vrijwilligers bij de kinderactiviteiten. Misschien ken je iemand of lijkt het je leuk om mee te helpen? 
We zouden erg blij zijn met je hulp!  
Hieronder een overzicht van activiteiten voor volwassenen: 
 

mailto:info@agorarucphen.nl
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Pilates: elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur wordt er Pilates gegeven in 
de theaterzaal. Kom een keer een proefles meedoen! Aanmelden kan bij agoog@agorarucphen.nl.  

Spaanse les: altijd al Spaans willen leren? Op woensdagavond 23 oktober start een beginnerscursus Spaans 
om 20.30 uur. 
Country- en Line-dance: op woensdagavond is er ook een gezellige dansgroep. Deze begint om 17.30 uur. 
Help mee: het is heel erg leuk om kinderen te helpen met koken of knutselen! Je ziet de kinderen groeien 
in hun kennen en kunnen mede dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers.  
 
We zoeken nog een aantal vrijwilligers bij de knutselclub en kookworkshops! Voor de knutselclub is er nog 
geen hulp. Als we voor 23 oktober geen hulp hebben, kan de activiteit niet doorgaan. We zouden het heel 
erg fijn vinden als er 5-8 mensen kunnen helpen. Heb je er zin in? Meld je aan via agoog@agorarucphen.nl  
 
Heeft uzelf nog leuke ideeën? Behoeften aan een eigen club? Laat het ons weten. We zijn altijd bereid mee 
te denken en iets op te starten. Daarvoor is Agora: Doe, Groet en Ontmoet. 
 

Bibliotheek Rucphen 
GRATIS THEATERWORKSHOP TIJDENS KINDERBOEKENWEEK IN BIBLIOTHEEK RUCPHEN. 
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Kinderen zijn van harte welkom in de bieb in 
Rucphen bij de volgende activiteiten: 
Theaterworkshop “Reis rond de wereld” door Van Creatieve Huize op woensdag 9 oktober om 15.00 uur in 
de bibliotheek van Rucphen. De workshop is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar (groep 4 t/m 
8). In deze theaterworkshop maken kinderen een reis rondom de wereld met allerlei verschillende 
voertuigen. Fietsen op de tandem door Nederland, rijden met een jeep door de jungle en vliegen 
met je eigen ruimteschip naar de maan. Door middel van verschillende speloefeningen maken de 
kinderen kennis met toneel en allerlei vormen van vervoer. Tijdens deze workshop leren de 
kinderen zelf hun eigen verhalen te vertellen door hun fantasie te gebruiken. Samen gaan ze aan 
de slag om een mooi avontuur te beleven: op ontdekkingsreis tijden de Kinderboekenweek! 
Naast deze workshop is er voor elk kind wat lekkers, kunnen de kinderen een kleurplaat ophalen, 
meedoen aan een speurtocht én kans maken op het winnen van een boekenbon. De activiteiten 
zijn gratis. 
Wil je meedoen met de theaterworkshop en zeker zijn van je plek? Meld je dan even aan bij de bibliotheek 

(tel. 0165-341789 of via e-mail: rucphen@bibliotheekvannu.nl). 
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