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Wist u dat ………? 
We heel blij zijn dat we straks een leerkracht hebben in groep 7-8. Meneer Bavo vervangt het 
zwangerschapsverlof van Juf Annelies. 
  
Carnaval “Daor zit wa in”” 
Op vrijdag 21 februari is de jaarlijkse carnavals scholenoptocht. De optocht start dit jaar vanaf onze school. 
De indeling van de dag is als volgt: 
08.30 uur: alle kinderen verzamelen in de eigen klas (de jassen aanhouden). 
08.45 uur: alle kinderen gaan naar buiten. De kinderen die een eigen act/kar hebben gaan in het juiste vak 
staan. Het nummer hebben ze voorafgaand in die week gekregen. 
Kinderen die geen eigen act hebben lopen met de klas mee en doen een gezamenlijke act. Ze verzamelen 
buiten bij de eigen leerkracht. 
09.00 uur: start optocht.  
10.00 uur: einde optocht; de kinderen gaan allemaal naar Het Palet.  
10.00 uur: alle kinderen krijgen iets te eten en drinken. 
10.15 uur: hossen en dansen op het plein en start prijsuitreiking.  
10.45 uur: de kinderen van de Martinus gaan terug naar hun eigen school, onze kinderen gaan naar de  
                   klassen en doen een eigen programma. 
12.15 uur: voor alle kinderen start nu de vakantie.  
 
Er zijn ondertussen al wat aanmeldingen voor de optocht binnen gekomen. Wilt uw zoon of dochter ook 
meedoen met een eigen wagen(tje) of act, dat kan nog. Graag zo spoedig mogelijk de brief die u al 
ontvangen heeft invullen en afgeven bij de leerkracht van uw kind. Uiterlijk 07 februari.  
De kinderen die zich niet hebben opgegeven, lopen met een act met hun eigen groep mee.    
 
De kinderen zouden het geweldig vinden als er langs de route ook publiek staat. Hieronder vindt u de route 
die we deze dag lopen. De kleuters haken eerder af omdat het anders te ver is. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Deze maand:      
        

  

 

 

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

Hier haken de kleuters af 
en lopen terug naar school Start van de optocht is bij de 

school, rondom het grasveld 
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Tijdens de optocht zal de Prins met zijn gevolg aanwezig zijn en zullen de muzikanten van het Da’Kapelleke 
en Blatblaozers de optocht musikaal ondersteunen.  
 
Op de route staan een aantal juryleden die de wagens en acts gaan beoordelen. Er wordt gekeken of het 
past bij het thema, of er interactie is met het publiek, of het carnavalesk is en of ze zien dat de kinderen zelf 
geholpen hebben met maken. 
 
Voor de optocht is het meeste geregeld, we zijn alleen nog op zoek naar een paar verkeersregelaars. Bent u 
in de gelegenheid om te helpen als verkeersregelaar, dan kunt u dit doorgeven aan juf Debbie. Van haar 
ontvangt u meer informatie.  
 
Ouderavond 
Woensdag 12 februari staan de oudergesprekken weer gepland. U krijgt hierover vanmiddag via Parro een 
bericht. U kunt via Parro aangeven welke tijd het beste voor u schikt. Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? 
Het is voor ons de eerste keer dat we deze app gaan gebruiken. We hopen maar dat dit voor iedereen goed 
gaat. Tijdens de gesprekken zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 ook uitgenodigd. 
 
Logopedie op school   
Na de carnavalsvakantie hebben we weer een logopediste bij ons op school. Cognitio is sinds 1984 
gevestigd in St. Willebrord en later ook in Roosendaal. Cognitio en Het Palet zijn al langere tijd bekend met 
elkaar. Bij Cognitio werken naast logopedisten ook psychologen en een GZ-psycholoog. Ze helpen dagelijks 
kinderen van 0 tot 18 jaar met logopedische problemen, sociaal-emotionele problemen/gedragsproblemen 
en leerproblemen zoals dyslexie en rekenproblemen.  

De logopedist gaat met een proefperiode van ongeveer 5 maanden starten. In deze proefperiode (februari 
tot aan de zomervakantie) is er mogelijkheid voor begeleiding van uw kind op school.   

Logopediste Karin Martens van Cognitio zal op vrijdagochtend op onze school zijn. Indien nodig kan dit 
uitgebreid worden. Zij kan kinderen helpen die:   

• Moeite hebben met taal (begrip, woordenschat, zinsbouw, verhaalopbouw);  
• Moeite hebben met articulatie (het uitspreken van klanken);  
• Moeite hebben met communiceren (sociale regels);  
• Gehoorproblemen hebben;  
• Stemproblemen hebben.   

Wanneer er een hulpvraag is, kan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Daarvoor is een 
verwijzing van de huisarts nodig. Uit het eerste gesprek en eventuele toetsing zal blijken of er een indicatie 
is voor logopedie. In dat geval worden de behandelingen volledig vergoed door de verzekeraar. Daarbij 
geldt dat ouder(s)/verzorger(s) minimaal 50% van de tijd aanwezig moeten zijn.   
  
Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met Susanne Commandeur, Nelian Vlielander of Judith Klep 
(Cognitio) op 06-23146606 of 0165-383488 

Bewegen is belangrijk 
Als school vinden we het belangrijk dat kinderen bewegen. Dat stimuleren we op school tijdens de 
gymlessen en het buitenspelen, maar ook tussen de lessen door doen we geregeld bewegingsspelletjes.  
Bewegen helpt kinderen niet alleen om sterker te worden, maar het bewegen helpt de kinderen ook om 
beter te leren. 
De GGD is benieuwd of en hoe vaak de leerlingen uit de gemeente Rucphen buiten school bewegen. Ze 
hebben hiervoor een online vragenlijst gemaakt. In het onderzoek kunt u ook aangeven wat u zoal aan 
sport doet en wat voor u het sporten en bewegen moeilijker of makkelijker maakt. 
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De vragenlijst is anoniem. Dit betekent dat er geen namen of adressen bekend zijn bij de GGD. U vult alleen 
zelf de naam van de school in en of u een dochter of zoon heeft en de leeftijd. Voor elk kind dient u een 
aparte lijst in te vullen. Het kan helaas niet in 1 keer. 
Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij als scholen uit de gemeente Rucphen bekijken op wat 
voor manier wij, niet alleen op school maar ook erbuiten, het sporten en bewegen kunnen stimuleren.          
We trekken hierin samen op met de Gemeente Rucphen om sporten en bewegen voor iedereen 
toegankelijker en leuker te maken. 
Met uw ideeën en voorstellen kunnen we bewegen in Rucphen nog aantrekkelijker maken. 
 
Wij hopen dat u de lijst wilt invullen, alvast bedankt. U start de vragenlijst door op de volgende link te 
klikken: https://surveys.enalyzer.com?pid=m2k83p4k 
 
Uitnodigingen feestjes 
We willen u vragen om uitnodigingen voor (kinder)feestjes op het plein na schooltijd uit te delen en niet 
meer in de klas. Dit zorgt nu voor onrust en regelmatig teleurgestelde gezichten in de klas. 
 
Gepaste trots  

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

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Bjørn en Noor hebben allebei         Tess uit groep 6 heeft als eerste 
hun zwem a-diploma gehaald.    van de kinderen de typecursus afgerond. 
 
Nieuws van Blitz4kidz 
'Mmmm..wat rook het lekker in de school! Wij hebben wafels gebakken en natuurlijk lekker opgegeten!'  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://surveys.enalyzer.com/?pid=m2k83p4k
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Nieuws van Nikkids 
De voorleesdagen zitten er weer bijna op! We vinden het altijd zo leuk als groep 5/6 bij ons komt lezen! We 
kunnen echt al heel goed luisteren naar de mooie verhalen!  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Belangrijke data deze maand… 

• 30 en 31 januari  School dicht i.v.m. landelijke onderwijsstaking 

• 03 februari   MR en ouderraadsvergadering (27 januari is niet doorgegaan)  

• 06 februari    Kinderen krijgen rapporten mee 

• 12 februari   Oudergesprekken 13.00-20.00 uur 

• 21 februari   Carnavalsoptocht 

 

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 
 

In Agora is er (naast de gymles natuurlijk) van alles te doen voor de kinderen. Hier zetten we even alle 
activiteiten op een rijtje. 

 

Knutselclub 
De knutselclub is om de week op woensdagmiddag van half 2 tot 3 uur. We hebben weer leuke ideetjes 
opgedaan en gaan met jullie aan de slag met wol, verf, papier-maché en nog veel meer. Deelname is €1,50 
per keer. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. De knutselclub is nog op de volgende dagen:  
5 februari, 19 februari, 4 maart, 18 maart, 1 april en de laatste keer op 15 april. Van 15 april tot na de 
herfstvakantie stopt de knutselclub voor de zomerperiode. Dus als je zin heb5, kom langs en doe gezellig 
mee! 

 

Jeugddisco 
Op zaterdagavond 15 februari is er weer een jeugddisco van 18:30 tot 21:00 uur. Deze keer staat in teken 
van carnaval en de Jeugdraad zal tijdens de Jeugddisco geïnstalleerd worden. Entree is €1,50. Ouders 
mogen de kinderen om 21:00 uur binnen komen ophalen. 
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Freerunning 
De laatste try-out lessen Freerunning zijn nog op 12 februari. Deze lessen zitten al behoorlijk vol, maar voor 
groep 5/6 is nog wel een plekje vrij. De groep 5/6 kinderen trainen van 13:30 tot 14:30 uur. En de groep 7/8 
kinderen trainen van 14:30 tot 15:30 uur. 

 

Vanaf woensdag 4 maart starten we met de officiële elke-week-lekker-Freerunnen-cursus. Het zijn 12 
lessen (tot 3 juni) waarin je helemaal loskomt van de grond en je verbaast zal staan wat je allemaal kan 
leren en doen met Freerunnen.  De cursus kost €54 voor de 12 lessen samen. Ook bij de cursus willen we 
graag twee groepen vormen. Meld je aan bij Maria Timmers via agoog@agorarucphen.nl 

 

Kidsdans 
Altijd al Streetdance willen doen? Dit kan elke maandagmiddag van 16:15 tot 17:15 uur. Lekker bewegen en 
dansen op muziek. Voor de jongere kinderen (groep 1,2 en3) is er de Minidans van 15:30 tot 16:15 uur. En 
voor peuters is de Peuterdans van 15:00 tot 15:30 uur. De eerste les is altijd een proefles en daarna stroom 
je in, in de groep. 

 

Tekencursus 
De tekencursus is in januari van start gegaan. Vanaf 6 april gaan we weer een cursus aanbieden van 10 
lessen. Deze zullen op maandag en dinsdagmiddag zijn van half 4 tot half 5. Aanmelden kan bij Maria 
Timmers via agoog@agorarucphen.nl 

 

Ambassadeur van Agora 
Heb je zelf leuke ideeën en wil je graag iets nieuws opstarten? Dan is het misschien leuk om Ambassadeur 
van Agora te worden. We komen 1 keer per maand na school bij elkaar en dan praten we over al onze 
dromen en wensen... en dan zou het toch heel tot zijn als er een paar van uit zouden mogen komen. Heb je 
zin om mee te denken? Stuur even een berichtje naar Maria Timmers (agoog@agorarucphen.nl) en vertel 
even kort wie je bent, hoe oud je bent en waarom je graag mee wil denken. Als we genoeg kinderen 
hebben, dan hoor je daarna op welke dag/datum we samen komen. 
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