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Wist u dat ………? 
Susanne volop bezig is om uitbreiding voor onze school te realiseren? Zij hierover in gesprek is met de 
gemeente, OBO en MR, maar dat we nog wel even geduld moeten hebben. 
Daarnaast wordt er hard gewerkt om ons schoolplein een complete metamorfose te geven. Samen met de 
gemeente en Jansen Hoveniers wordt er achter de schermen hard gewerkt. Binnenkort krijgt u hierover 
meer informatie. Uw hulp kunnen we namelijk over een tijdje goed gebruiken. 
 

 
Studiedag 
Op vrijdag 06 december zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Ze kunnen deze dag gebruiken om met 
hun nieuwe speelgoed te spelen. 

 
Schoolorkest 
De gemeente Rucphen wil gaan starten met een schoolorkest. Deze activiteit zal plaatsvinden als 
buitenschoolse activiteit op de Sint Martinus school. Bij voldoende belangstelling (minimaal 5 blazers en 2 
drum leerlingen) zal dit orkest wekelijks onder leiding van Sander en/of Corné repeteren, direct na 
schooltijd. Het eerste kwartaal is gratis voor de leerlingen. Als zij besluiten door te gaan na het eerste 
kwartaal zijn de kosten € 10 per leerling per maand, tot aan de zomervakantie. 
Is dit wat voor uw zoon of dochter, wilt u dan een mailtje sturen naar Jan Dekkers (jcam.dekkers@ziggo.nl)? 

 
Kerst 
De Sint moet nog op school komen, maar we willen u alvast iets meer informatie geven over de 
kerstviering. 
Tot aan de kerstviering wordt er in de klassen aandacht besteed aan wat Kerstmis is en wat we precies 
vieren, daarnaast komt muziekmeneer Sander in elke groep een optreden instuderen. Sander is de avond 
van de kerstviering ook aanwezig om de act te leiden.  
 
Donderdagavond 19 december is de kerstviering: WINTERFAIR PALET. Dit duurt voor de kinderen van 
17.30-19.30 uur. De kinderen worden om 17.30 uur in hun eigen klas verwacht. Wij verwachten u, als 
ouders om 19.00 uur op het plein om te genieten van koek en zopie.  
Voor de avond zijn we nog op zoek naar discospullen (lampen, discobollen, etc.) en vuurkorven. Als u ons 
hiermee kunt helpen zou heel fijn zijn. Wilt u dit dan uiterlijk 17 december, voorzien van naam, op school 
afgeven? 
  

 

Deze maand:      
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Om 19.00 uur starten de optredens buiten. De kinderen doen het liedje dat zij geoefend hebben met 
Sander. De hele kerstviering sluiten we af met het kerst Palet lied. Na dit lied gaan alle kinderen naar huis.  
 
Op vrijdagochtend 20 december worden de kinderen gewone tijd weer op school verwacht. Deze ochtend 
is er in alle klassen een eigen (kerst)programma. Vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij en start de 
kerstvakantie.  
 

Parro; een app voor ouders 
Na de kerstvakantie gaan we op school met de pilot Parro starten. Parro is de communicatie-app waarmee 
we ouders snel en eenvoudig kunnen betrekken bij school. 
We houden u nu op verschillende manieren op de hoogte van het reilen en zeilen in en rond de school. Dit 
doen wij door middel van de ouderavonden, de website, Facebook, brieven en de digitale nieuwsbrief. De 
brieven versturen we meestal per e-mail. We gaan dit jaar de Parro app uitproberen. Via deze app hebben 
we direct contact met u. We zullen het gaan gebruiken voor leuke berichten, belangrijke zaken en soms 
urgente mededelingen, bv. als er geen invaller beschikbaar is. 
In het volgende Kwastje ontvangt u meer informatie over de app en hoe u het moet activeren  

 
Museumbezoek groep 5 t/m 8 
Groep 5 t/m 8 gaat, in het kader van Museumschatjes, op 22 januari 2020 naar het Kasteel van Breda.  
Voor dit bezoek willen we ouders vragen om te kunnen rijden? Het start om 10.30 uur, dat betekent dat we 
rond 09.45 uur weg zullen rijden vanuit Rucphen.  
Ouders mogen ook mee naar binnen. U kunt zich nu al opgeven bij juf Annelies, Bregje of juf Desiree, zodat 
we op tijd weten of we genoeg “rij-ouders” hebben. Zou u gelijk willen vermelden hoeveel kinderen u in de 
auto kunt vervoeren?  

 

 

 
 

 

Gepaste trots  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geza heeft zelf een Sint      Benno heeft de 1e prijs  

ontworpen op de kralenplank🤗    gewonnen met karten 
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Nieuws van Blitz4kidz 
'Griezelen bij Blitz 4 Kidz, wat was het een leuk feestje met Halloween! We hebben zelfs een eigen 
spookslot gemaakt in de gymzaal en bijna alle kinderen durfde naar binnen.' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws van Nikkids 
Het was weer een fantastische Sinterklaasmiddag! Bedankt voor de grote opkomst! We vonden het weer 
ontzettend gezellig!  

 

 

 

 

 

Belangrijke data deze maand… 

• 05 december  Sinterklaasviering op school 

• 06 december  Studiedag; alle kinderen vrij 

• 09 december  Ouderraadsvergadering  

• 19 december  17.30-19.30 uur kerstviering    

• 20 december  Kinderen ‘s ochtends naar school; ’s middags alle kinderen vrij 

• 23 december   Kerstvakantie 

03 januari 2020   
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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 (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 

Beste kinderen en ouders, 

De komende weken is er weer van alles te doen in Agora. 

Knutselclub 
Woensdagmiddag 4 december is het Knutselclub van 13:30 tot 15:00 uur. We gaan iets moois maken voor 
Sinterklaas. En op woensdagmiddag 18 december maken we iets leuks voor Kerst. Deelname is 1,50 euro 
p.p. 
 
Kookworkshop 
Voor kinderen van groep 5 en 6 is de volgende kookworkshop! Deze is op dinsdag 10 december en 
donderdag 12 december van 15:15 tot 17:15 uur. Deelname is 2 euro p.p. Geef je van tevoren even op bij 
agoog@agorarucphen.nl 
 
Lichtjesoptocht 
Op vrijdag 13 december vieren we in Rucphen onze Lichtjesoptocht. In de Theaterzaal van Agora kun je 
samen met je ouders terecht van 18:00 - 18:30 uur om je lampion mooi te versieren. 
 
Dansen op maandagmiddag 
Elke maandagmiddag is de Kidsdans in Agora. Dit is voor peuters van 15:00 tot 15:30 uur. Voor groep 1 en 2 
van 15:30 tot 16:15 uur en voor groep 3-8 van 16:15 tot 17:00 uur. 
 
Aankondiging Free Running 
Op veler verzoek gaan we starten met Free runnen! We starten op woensdagmiddag 15 januari van half 2 
tot 3 uur om de twee weken (om en om met de Knutselclub). Als het succes heeft, zullen we wekelijks 
verder gaan na de carnavalsvakantie. Je mag je al opgeven bij: agoog@agorarucphen.nl. Er kunnen 
maximaal 20 kinderen aan deelnemen. De kosten van free running zijn 4,50 euro! 
 
Hier de data op een rijtje: 
4 december   -  Knutselclub Sinterklaas  
10 december -  Kookworkshop groep 5/6 
12 december -  Kookworkshop groep 5/6 
13 december -  Lichtjesoptocht met knutseltijd bij Agora 
14 december -  Jeugddisco 
18 december -  Knutselclub Kerstmis 

Gemeente Rucphen 
Onlangs hebben wij u geïnformeerd over sova-trainingen voor uw kind. Omdat de animo voor deze 
trainingen zo groot blijkt te zijn, kunnen wij op dit moment geen nieuwe aanmeldingen meer toelaten. 
Wanneer u het belangrijk vindt dat uw kind een sova-training volgt, houdt u dan de website van de 
gemeente in de gaten of het nieuwsbulletin van uw school voor de nieuwe data. 

Team jeugdprofessionals gemeente Rucphen. 
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Buro J!K 
We zijn blij je te kunnen melden dat we weer een nieuwe datum hebben gepland voor onze oudercursus 
‘Effectief opvoeden met DISC’ en wel op 7 + 14 februari en 6 maart 2020 (gezien alle drukke agenda’s 
kunnen we maar beter op tijd zijn ;). 

Het betreft een training van 3 ochtenden van 2,5 uur. Mocht je direct enthousiast zijn en willen inschrijven, 
dit kan via deze link https://www.burojik.nl/trainingen/overzicht/ 
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