
  Kwastje nr. 08     Schooljaar 2019-2020    maart 2020 

 

 
Het Palet, méér dan alleen goed onderwijs! 

1 

 
 

 

 
Wist u dat ………? 
Al veel kinderen uit groep 6 hun typediploma hebben gehaald. Als school vinden we het belangrijk dat we 
deze cursus aan alle kinderen kunnen aanbieden, zodat ze allemaal blind kunnen typen als ze naar de 
middelbare school gaan.   
  
 
Studiedag 
Woensdag 18 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. 
 
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 11 maart komt de schoolfotograaf langs.  
Vanuit de ouderraad hadden we een aantal vragen hierover gekregen. Hieronder vindt u daarop de 
antwoorden:  

• Het is mogelijk om de codes van Nikkids en Het Palet met elkaar te combineren in 1 bestelling. 

• Om verzendkosten uit te sparen, kunnen ze de foto’s op school laten aanleveren. We hanteren 
hierbij een termijn van maximaal 3 weken om te bestellen. Ouders die later bestellen moeten wel 
zelf de verzendkosten betalen. 

• Als u geen groepsfoto wenst kunt u het familiepakket kiezen. 

Tussen 12.30-13.00 uur bent u in de gelegenheid om een foto te laten maken van uw zoon of dochter die al 
op school zit, samen met zijn/haar broertje/zusje die nog jonger is en nog niet op school zit. Hiervoor hoeft 
u zich niet aan te melden, u kunt na schooltijd gewoon binnenlopen.  
Vanuit de fotograaf hebben we nog een aantal tips gekregen: 

• Kleed uw kinderen niet te winters, geen zwart, geen coltruien maar vooral kleurrijk.  

• De achtergrond is deze keer hemelsblauw.  

• Als u een vlecht of knot bij uw dochter maakt of leuke speldjes indoet, kunt u dit het beste aan de 
zijkant doen, omdat het anders op de foto niet te zien is.  

 
Kijkochtend in de klassen 
Op vrijdagochtend 06 maart kunt u van 08.45-10.15 uur een kijkje nemen in de klas van uw zoon of dochter 
en meedoen tijdens het werken of met de instructie. 
De leerkrachten vinden het fijn als u van tevoren doorgeeft als u komt, zodat ze weten hoeveel ouders deze 
ochtend in de klas aanwezig zijn. De vorige keer hebben veel ouders dit niet gemeld en dat werd door het 
team als niet zo prettig ervaren. Dus komt u kijken, geef het door aan de leerkracht! 
  

 

Deze maand:      
        

  

 

 

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

mailto:info@paletrucphen.nl
http://www.paletrucphen.nl/
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Klankbordgroep: 
De opkomst tijdens de laatste klankbord was erg laag. Susanne vindt het fijn om met ouders in gesprek te 
gaan, maar wel liever met wat meer ouders. Vindt u het leuk, interessant om me te praten over schoolse 
zaken, kom dan gerust naar de volgende klankbord. 
 
Afgelopen keer hebben we de volgende punten besproken: 

• Parro (de communicatieapp). De aanwezige ouders vinden het fijn dat alles in 1 app te vinden is en 
vinden de app prettig werken. Ouders kunnen het ook als onrustig ervaren omdat de berichten wat 
dwingender kunnen overkomen omdat je een notificatie krijgt. Je kan dan het gevoel hebben 
meteen te moeten kijken. Deze notificaties kunt u ook uitzetten.  
Ouders met meer kinderen krijgen, als er schoolbreed gemaild wordt, meerdere keren de mail. 
Susanne is hier achteraan gegaan. Ze zijn zich bij Parro hiervan bewust en aan het onderzoeken hoe 
ze dit kunnen oplossen. 
De leerkrachten zijn overwegend positief. Het digitaal plannen van de ouderavond vonden ze 
spannend, maar is goed gegaan.  
Het is niet de bedoeling om ziekmeldingen via Parro te doen, we willen u vragen om rond 08.00 uur 
de school te bellen om de ziekmelding door te geven. Daarnaast is het niet de bedoeling dat Parro 
door ouders als whatsapp wordt gebruikt om (dagelijks) met de leerkrachten te communiceren. 
Over 2 weken beslissen we of we doorgaan met Parro. U krijgt hierover nog bericht. 

• We hebben de plannen rondom het nieuwe schoolplein bekeken. 

• We hebben gesproken over de BSO. Deze zit vrij vol en veel kinderen van de Martinus maken hier 
ook gebruik van. Ondertussen heeft de BSO een tweede locatie in Schijf geopend. Voor nieuwe 
Paletkinderen die gebruik gaan maken van de BSO is er daarom eerder plek bij ons op school, 
omdat nieuwe Martinuskinderen in principe naar de locatie Schijf gaan.  

 
Sjors Sportief 

In de periode tussen 4 en 11 maart krijgen alle basisscholen vanuit de gemeente voor elke leerling een 
boekje aangeleverd over het naschoolse cultuur- en sportstimuleringsproject Sjors Sportief/Creatief.  
In dit boekje staan allerlei sportieve en creatieve activiteiten, voor een lage prijs, waarvoor u uw kind(eren) 
kunt opgeven.  
Kinderen komen via deze weg op laagdrempelige wijze met diverse vormen van sport en cultuur in 
aanraking, zonder direct lid te hoeven worden. Een mooie manier om hun talent te ontdekken.  
Sjors Sportief hoopt dat zoveel mogelijk kinderen met plezier mee gaan doen. 
Vanaf 11 maart om 15.00 uur kunnen alle kinderen zichzelf officieel inschrijven en aanmelden voor de 
verschillende activiteiten. Heeft uw kind specifieke voorkeuren wacht dan niet te lang met inschrijven! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewegen is belangrijk 
In het vorige Kwastje stond een stukje over dat bewegen belangrijk is. De GGD is hier onderzoek naar aan 
het doen, maar heeft uw hulp hierbij nodig. Nog maar heel weinig ouders van onze school hebben de lijst 
ingevuld. U helpt de GGD hier erg mee. 
U start de vragenlijst door op de volgende link te klikken: https://surveys.enalyzer.com?pid=m2k83p4k 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=m2k83p4k
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Bericht vanuit de gemeente; Win een gratis dinerbon van € 100,-  

Hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Gemeente Rucphen wil graag uw mening weten over 
verschillende maatregelen om wateroverlast te verminderen. 

Wilt u deze vragenlijst vóór 15 maart voor ons invullen? Dit duurt maximaal 10 minuten. Onder alle 
deelnemers verloot de gemeente een dinerbon twv € 100,- voor een restaurant naar keuze.  

Ga naar: https://nl.surveymonkey.com/r/hoosbuien of scan de QR-code hieronder. 

 

 

 

 

Alvast veel dank! 

Met vriendelijke groet, René Lazeroms 

Wethouder Duurzaamheid, Gemeente Rucphen 

 
Een bericht van ons bestuurskantoor over de wijziging van het bestuursmodel 
Zoals u weet, valt de school van uw kind(eren) onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. 
(OBO). Het bestuur van onze stichting bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. Een directeur-bestuurder, die in 
dienst is van OBO, is belast met de dagelijkse leiding.  
Landelijk wordt er door steeds meer schoolbesturen gekozen voor een ander bestuursmodel. Hierbij wordt 
het bevoegd gezag gevormd door een College van Bestuur, bestaande uit twee leden, die in dienst zijn van 
OBO en hun werk doen onder toezicht van een raad van toezicht. Een werkgroep bestaande uit 
afgevaardigden van ons huidige bestuur, personeel en ouders (uit de GMR) zijn tot de conclusie gekomen 
dat een dergelijk model ook voor OBO het meest geschikt zou zijn. Momenteel onderzoekt de werkgroep 
wat er nodig is om een dergelijk model in te voeren. Uiteindelijk beslissen de gemeenteraden van de 
gemeenten waarin wij vertegenwoordigd zijn definitief of deze wijziging wordt doorgevoerd.  
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.   
 
Gepaste trots  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
        

Luna en Chloe uit groep 6 hebben                                  Ties heeft zijn                    Ruben heeft 
    allebei de typecursus afgerond.                    B-zwemdiploma gehaald                        A-zwemdiploma gehaald 
 
 
 
 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/hoosbuien
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Nieuws van Blitz4kidz 
'Discobowlen, dat was zo cool met alle kleurtjes en muziek!! Liam en Salina waren de winnaars' 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws van Nikkids 
Het is bijna carnaval! En wij zijn al volop aan het feesten!! 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Belangrijke data deze maand… 

• 24 t/m 28 februari   Carnavalsvakantie 

• 02 maart   Hoofdluiscontrole  

• 06 maart   Kijkochtend in de klassen 

• 16 maart   Ouderraad en medezeggenschapsraad 

• 18 maart   Studiedag; alle kinderen vrij 

 
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 weer even alles op een rijtje zetten voor jullie.  
 
Freerunning: Let op Wijziging! 
Vanaf 4 maart start de nieuwe cursus Freerunning. Anders dan gemeld zal de cursus 10 lessen i.p.v. 12 
lessen zijn, en om de week! Dit betekent dat de cursus 45 euro zal zijn. Opgeven kan via 
agoog@agorarucphen.nl. Ouders krijgen alle data van deze cursus via de mail. 
 
Jeugddisco: 
Entree voor de Jeugddisco is 1,50 euro. Kinderen worden in de zaal opgehaald. 

mailto:agoog@agorarucphen.nl
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Voetbaltoernooi voor groep 8 en ouder: 
Speciaal voor groep 8 (en jeugd tot 15 jaar) houden we op vrijdagavond 6 maart vanaf 19:00 uur een 
voetbalcompetitie in de gymzaal van Agora. Daarna kunnen we even wat bijkletsen en drinken in het 
Jeugdhonk. Je mag je eigen drinken meenemen of iets kopen aan de bar. De voetbalcompetitie is in de 
gymzaal, deelname is gratis. De avond duurt tot ongeveer 21:00 uur. 
 
EHBO Jeugdcursus groep 8: 
Vanaf maandag 9 maart Van 15:15 tot 16:30 uur start wekelijks een cursus EHBO speciaal voor groep 8 
leerlingen. Geef je op via agoog@agorarucphen.nl. De cursus is 45 euro incl. materiaal, examen en 
certificaat. Na de cursus krijgen de kinderen een examen en een Nederlands erkend Certificaat!! 
 
Tekenlessen: 
Vanaf dinsdag 31 maart wordt er weer een cursus Tekenen voor kinderen aangeboden van 10 lessen. De 
cursus zal bij genoeg aanmeldingen ook op maandag 30 maart starten. De cursus bedraagt 30 euro. 
 
Kookworkshops: 
Voor de Kookworkshops moet je je van tevoren aanmelden via: agoog@agorarucphen.nl. Vermeld erbij je 
telefoonnummer en of je allergieën hebt. De kookworkshops van groep 5/6 zit helaas vol. Mochten we 
meer vrijwilligers krijgen, dan kunnen we nog een kookworkshop inplannen. Deelname is 2 euro. 
 
Overzicht van activiteiten voor de jeugd: 
Zaterdag 22 februari van 13:30 - 17:00 uur: Carnaval Kinderbal. Entree 1,50 
Maandag 24 februari van 13:30 - 17:00 uur: Carnaval Kinderbal. Entree 1,50 
Vanaf woensdag 4 maart van 13:30-14:30 uur: Start Freerunning cursus groep 5/6 10x 
Vanaf woensdag 4 maart van 14:30-15:30 uur: Start Freerunning cursus groep 7/8 10x 
Woensdag 4 maart van 13:30 - 15:00 uur: Knutselclub thema voorjaar. Deelname is 1,50 euro per keer. 
Zondag 8 maart van 10-12 uur: Koen in ‘t Groen. Deelname is 2 euro per keer. 
Vanaf maandag 9 maart van 15:15 tot 16:30 uur:  Start EHBO Jeugdcursus voor groep 8 12x 
Donderdag 12 maart van 15:30 - 17:00 uur: Kookworkshop groep 7/8. Deelname is 2 euro per keer. 
Dinsdag 17 maart van 15:30 - 16:30 uur: Sportactiviteit bij Agora. Deelname is 2 euro. 
Woensdag 18 maart van 13:30 - 15:00 uur: Knutselclub thema voorjaar. Deelname is 1,50 euro per keer. 
Zaterdag 28 maart van 18:30 - 21:00 uur: Jeugddisco. Entree 1,50 
Vanaf maandag 30 maart van 15:30 - 16:45 uur: Start nieuwe Tekenlessen 10x 
Vanaf dinsdag 31 maart van 15:30 - 16:45 uur: Start nieuwe Tekenlessen 10x 
Woensdag 1 april van 13:30 - 15:00 uur: Knutselclub thema gekke dag. Deelname is 1,50 euro per keer. 
Dinsdag 14 april van 15:30 - 16:30 uur: Sportactiviteit bij Agora. Deelname is 2 euro. 
Woensdag 15 april van 13:30 - 15:00 uur: Laatste keer Knutselclub thema lente. Deelname is 1,50 euro per 
keer. 
Donderdag 16 april van 15:30 - 17:00 uur: Kookworkshop groep 5/6. Deelname is 2 euro per keer. 
Zondag 19 april van 10 - 12 uur: Koen in ‘t Groen. Deelname is 2 euro per keer. 
 
Geplande activiteiten na de meivakantie: 
Dinsdag 5 mei de hele dag: speciaal kinderprogramma voor Bevrijdingsfeest! (dit wordt later bekend 
gemaakt) 
Zaterdag 9 mei van 18:30 - 21:00 uur: Jeugddisco. Entree 1,50 
Zondag 24 mei van 10 - 12 uur: Koen in ‘t Groen. Deelname is 2 euro per keer. 
Donderdag 4 juni van 15:30 - 17:00 uur: Kookworkshop groep 3/4. Deelname is 2 euro per keer. 
Zaterdag 13 juni van 18:30 - 21:00 uur: Jeugddisco. Entree 1,50 
Zondag 21 juni van 10 - 12 uur: Koen in ‘t Groen. Deelname is 2 euro per keer. 
 
 
 

mailto:agoog@agorarucphen.nl
mailto:agoog@agorarucphen.nl
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Ambassadeurs van Agora: 
Mocht je zelf nog leuke ideeën hebben, geef je op als ambassadeur van Agora. Dat kan via de mail 
agoog@agorarucphen.nl of bel 0165-224160. Je weet ons vast wel te vinden. We hopen je gauw eens te 
zien in Agora! 

mailto:agoog@agorarucphen.nl

