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Wist u dat ………? 
De projectweek met als thema “Op Reis” een enorm succes is geweest? De week is afgesloten met een 
tentoonstelling van alle gemaakte werkjes, muziekmeester Sander heeft voor alle groepen optredens 
verzorgd en heel veel ouders hebben hapjes gemaakt die we tegen een kleine vergoeding verkocht hebben.  
De opbrengst was € 321,43 en zal geheel ten goede komen aan de kinderen. Wat ervan gedaan wordt zal in 
een latere nieuwsbrief vermeld worden.   
 

 
 
 
 
 
 
Studiedag 
Op woensdag 13 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor alle OBO-scholen. 

 
Val op in het donker!  
Iedere automobilist kent misschien de schrik wel: onderweg in het donker rijden en dan plots een fietser op 
je bumper zonder licht of reflectie. De donkere dagen breken weer bijna aan. Het is ’s morgens als de 
kinderen naar school komen nog donker of schemerig, maar ook aan het einde van de middag begint het al 
donker te worden. In het verkeer is het erg belangrijk dat je gezien wordt door de ander. Goed werkende 
fietsverlichting is verplicht en van groot belang.  
Daarom houden we op 28 oktober het 'het fluorfeestje'. Deze dag besteden we extra aandacht aan 
opvallen in het verkeer. We vragen alle kinderen om in opvallend, felle, fluoriserende kleding naar school te 
komen, zodat ze goed opvallen. Ook worden tussen 8.30 – 8.45 uur de fietsen gecontroleerd op verlichting. 
In week 48 (25 t/m 29 november) komt er op het plein bij de Pluswinkel een "val op shop" te staan waar 
kinderen hun fiets kunnen gaan pimpen. Het is voor alle kinderen uit de gemeente en gebeurt buiten 
schooltijd. 

 

  

 

Deze maand:      
        

  

 

 

De Krijntjes 28 
4715AP Rucphen 
Tel: 0165-341945 
info@paletrucphen.nl 
www.paletrucphen.nl 
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Spelletjes spelen 
Spelen is belangrijk voor kinderen, het is goed voor de ontwikkeling van uw kind. Spelletjes spelen met je 
kind is ook erg belangrijk. Spelen wordt vaak gezien als iets waar je je kind mee bezig kan houden, iets waar 
ze zich mee kunnen vermaken. En dat is natuurlijk ook wel zo, maar kinderen leren er ook veel van. Spelen 
is goed voor de emotionele en sociale ontwikkeling. Ook is het belangrijk voor taalkundige vaardigheden en 
intellectuele vaardigheden. Door te spelen leert je kind grenzen te verleggen, krijgt het zelfvertrouwen 
maar het is ook goed voor de motoriek. 
 

Waarom zijn spelletjes met je kind spelen leerzaam? 

• Je kind leert samenspelen. 

• Je kind leert zich aan spelregels te houden. 

• Je kind leert op zijn of haar beurt te wachten. 

• Je kind leert oplossingsgericht denken. 

• Je kind leert tellen, kleuren, etc. door een spel met een dobbelsteen te spelen. 

• Je kind leert verliezen, verliezen is niet altijd leuk maar een kind moet ook leren tegen zijn of haar 
verlies te kunnen. Je kunt niet altijd winnen.. 

 

 

 

 

 

Met het oog op 5 december willen we u het bovenstaande meegeven. Een leuk (bord)spel is een cadeau 
waar ze veel plezier aan zullen beleven, maar daarnaast ook veel van kunnen leren.   

 
Sociale vaardigheidstraining 
Naast de Kanjertraining bieden we op school Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) aan. Dit is een training die 
onder schooltijd, door de directeur (Susanne), gegeven wordt aan een groepje kinderen uit groep 4 t/m 8. 
Dit gebeurt in overleg met de betreffende ouders. Het doel van deze training is om kinderen sociale 
vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met 
leeftijdsgenoten. De SOVA-training bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur per keer. 
We hebben al wat kandidaten om mee te doen, maar als u denkt dat dit ook iets voor uw kind is, wilt u dan 
op korte termijn contact opnemen met Susanne. 
Binnenkort zal gestart worden met de training. 

 
Verslag leerlingenraad 
27 september heeft de eerste leerlingenraad in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden. Nieuwe 
afgevaardigden uit de groepen 3 t/m 8 zijn het gesprek met Susanne aangegaan. 
We hebben gesproken over wat de kinderen fijn en goed vinden op Het Palet: 

• Er komen steeds meer kinderen op school (maar we blijven toch graag een ‘kleine’ school) 

• Er worden geen kinderen buitengesloten 

• Steeds minder ruzie 

• Zelfstandig werken gaat beter 

• We hebben plezier op school 

• Er wordt SOVA-training gegeven. Kinderen die dat volgen, hebben er echt iets aan! 

• We hebben een leerlingenraad 

• Er zijn veel lieve kinderen 

• We hebben geweldige juffen! Ze zijn lief en aardig en ze helpen je graag 

• Je wordt meteen geholpen als je hulp nodig hebt 
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• Er wordt een speciaal programma (Kurzweil) gebruikt voor kinderen met dyslexie in de 
bovenbouw 

• Voor kinderen in groep 2 t/m 4 die moeite hebben met letters leren en leren lezen, is er Bouw 
waarbij een aantal kinderen uit groep 8 de tutor zijn 

 
Daarnaast hebben we gekeken of de kinderen tips hebben, wat kan beter? 

• Er wordt momenteel tijdens het werken op de gang te luid gesproken, dat is niet de bedoeling. 
Er wordt gewerkt met “2 x oei = doei”, maar het valt op dat kinderen de laatste tijd meer 
praten. Voorheen waren conciërges aanwezig die de gangen mee in de gaten hielden. Helaas 
werken zij niet meer bij ons en is er iets minder toezicht.  
Tip aan de juffen: laat de deur zo veel mogelijk openstaan, want dan wordt er minder gepraat 
op de gang! En bespreek het met de kinderen dat ze zelf hier verantwoordelijk voor zijn.  

• Er worden regelmatig kleuters (jongens) in de wc van de bovenbouw gezien en soms doen ze 
de deuren op slot en kruipen onderlangs weg. 
Juf Susanne zal dit bespreken in het team; als meerdere kleuters gelijktijdig naar toilet moeten, 
kunnen zij bijvoorbeeld gebruik maken van toilet van 1-2 of Nikkids, maar niet van bovenbouw 
toiletten.  

• Hoort iedereen de bel wanneer de pauze voorbij is? Dat vragen we ons af, omdat we merken 
dat niet iedereen meteen in de rij komt staan als de bel gaat. Eigenlijk willen we de ‘oude bel’ 
wel houden, omdat deze een beetje bij Het Palet hoort.  
Tip: als je de bel hoort, ga dan in de rij staan en/of roep elkaar. Bespreek bijvoorbeeld in je 
eigen klas wie het seintje geeft aan kinderen die voetballen op het veld. 

• Tip: de juffen mogen ook best wat ‘strenger’ zijn als het gaat om de rij; netter en sneller. 

• Er wordt nog steeds veel achter de school en het fietsenhok gespeeld. Iedereen weet dat het 
niet de bedoeling is, maar het wordt nog steeds gedaan… Misschien gebeurt dat juist omdat 
het eigenlijk niet mag?  

• Durf Nee te zeggen! En leg uit waarom. 
 

Filosoferen met kinderen 
Vanaf dit schooljaar wordt filosoferen standaard opgenomen in de lessen in groep 7-8. 
Kilian en Ruud, van “Kleine Grote Denkers” hebben 3 soorten bordspellen ontwikkeld waarmee diverse 
thema’s worden aangesneden. Afgelopen jaar hebben we een paar pilotlessen gedaan. 
Het eerste thema gaat over “vrijheid”. Dit thema bestaat uit drie lessen, passend bij een bordspel. Het doel 
van filosoferen is het creatieve en kritische denkvermogen van kinderen te vergroten en kinderen leren om 
te luisteren en tolerant te zijn naar elkaars gedachten. Er komen levensvragen aan bod, ze leren zich 
verwonderen en de kinderen leren buiten het verwachte denkkader te denken. Het gaat niet om het vinden 
van de ‘juiste’ antwoorden, maar om het ontwikkelen van denkvaardigheden en een eigen zienswijze. 
Kinderen leren ervaren dat hun argumenten ertoe doen ofwel serieus genomen worden. Het is een 
gegeven dat er vragen bestaan, waarop niet makkelijk een antwoord te vinden is.  
 

  
Kijkochtend; ter herinnering 
Op maandagochtend 28 oktober bent u welkom om, onder schooltijd, in de klas van uw kind te komen 
kijken en lessen mee te volgen. U kunt dan zien hoe uw kind werkt, hoe de instructies worden gegeven, hoe 
de lessen verlopen en wat Daltononderwijs precies inhoudt. 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. We horen na afloop graag uw ervaringen van deze dag. 
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Sinterklaas 
Over een paar weken mogen we Sinterklaas weer verwelkomen op onze school. Hoe deze dag er uit gaat 
zien krijgt u nog te horen. Wel willen we aan de ouders van groep 1 t/m 5 vragen om 28 november van 
18.30-19.00 uur te reserveren. De kinderen van deze groepen mogen ’s avonds in hun pyjama naar school 
komen voor het pyjamazingen. Uit de evaluatie van vorig jaar was gekomen dat u als ouders het leuk zou 
vinden om hierbij aanwezig te zijn. Daar hebben we gehoor aan gegeven.  U bent dan ook samen met uw 
kind van harte welkom. Meer informatie volgt nog. 

 
Nieuws van Blitz4kidz 
'Het was weer een hele gezellige herfstvakantie en we hebben veel ondernomen; lasergamen, naar de 
bioscoop, speeltuinen bezocht en we zijn zelfs een dagje naar Duinrell geweest!' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws van Nikkids 
Hebben jullie onze tentoonstelling ook gezien tijdens de projectweek afsluiting? Wat hebben onze 
dreumesen en peuters hard gewerkt aan het thema op reis! Andersom hebben wij ook genoten van jullie 
optredens en prachtige kunstwerken! 
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Belangrijke data deze maand… 

• 28 oktober    Kijkochtend voor de Paletouders 

• 28 oktober   Fluorfeestje 

• 28 oktober   Ouderraadsvergadering 

• 30 oktober   Ouderavond 13.30-20.00 uur 

• 13 november  OBO-studiedag; alle kinderen vrij 

• 18 november  MR-vergadering 

• 20 november   Periodeviering 

 

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 
 

Lieve kinderen en ouders, 
 
Er is zoveel te doen bij Agora dat we maar even alles op een rijtje zetten voor jullie. Heb je een agenda? 
Dan zet de data er maar gelijk in. De meeste activiteiten kosten 1,50 of 2,- euro. De filmkaartjes kun je voor 
2 euro kopen bij Agora en daar zie je welke films er gedraaid zullen worden.  
 
Voor de Kookworkshops en Knutselclub moet je je van tevoren even aanmelden via: 
agoog@agorarucphen.nl 
 
 
Zondag 27 oktober van 10-12 uur Koen in ‘t Groen: insecten solderen 
 
Donderdag 31 oktober van 15:15-17:15 uur Kookworkshop groep 7/8: super lekkere chili con carne met 
guacamole  
 
Woensdag 6 november van 13:30 - 15:00 uur Knutselclub: thema St Maarten 
 
Zaterdag 9 november van 14:30 - 17:00 uur Film kijken voor groep 1 en 2 
 
Zaterdag 9 november van 17:30 - 20:00 uur Film kijken voor groep 3 t/m 8 
 
Woensdag 20 november van 13:30 - 15:00 uur Kinderknutsel: thema Sinterklaas 
 
Zaterdag 23 november van 18:30 - 21:00 uur Jeugddisco met nieuwe DJ 
 
Woensdag 4 december van 13:30 - 15:00 uur Knutselclub: thema Sinterklaas 
 
Dinsdag 10 december van 15:15 - 17:15 uur Kookworkshop groep 5/6 
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Donderdag 12 december van 15:15 - 17:15 uur Kookworkshop groep 5/6 
 
Zaterdag 14 december van 18:30 - 21:00 uur Jeugddisco in Kerstthema 
 
Woensdag 18 december van 13:30 - 15:00 uur Knutselclub: thema Kerst 
 
Na de vakantie start op woensdag 8 januari weer de Knutselclub om de twee weken.  
 
Er is genoeg te doen in Agora zoals je wel leest. Kijk ook op onze website en op onze Facebookpagina voor 
meer informatie en nóg meer activiteiten. 
 
Mocht je zelf nog leuke ideeën hebben, geef ze door in onze brievenbus, loop eens binnen in Agora voor 
een praatje of mail naar agoog@agorarucphen.nl of bel 0165-224160. Je weet ons vast wel te vinden. We 

hopen je gauw te zien in Agora! 🤗 
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