
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Nr. 4 

27 november 2020 

Beste ouders, 

 

Een spannende tijd is aangebroken voor de 

kinderen. Sinterklaas is afgelopen zaterdag in Delft 

aangekomen. De kinderen hebben hier erg naar 

uitgekeken en wachten nu vol spanning op 4/5 

december.  

Vanaf 7 december zullen de scholen voor het 

Kerstfeest versierd worden. Welke activiteiten er 

gaan plaatsvinden met Kerst leest u in een aparte ouderbrief, die nog volgt.  

Wij hopen dat u deze gezellige tijd op de scholen, ondanks de maatregelen toch 

ook een beetje mee kan vieren via de Social Schools berichten. Daar gaan we in 

ieder geval ons best voor doen!  

 

Graag wijzen wij u op de lesvrije dag van dinsdag 1 december. Alle leerlingen zijn  

deze dag vrij. Het team heeft deze dag een studiedag onder andere over het 

werken aan de wereldoriëntatie vakken, het werken met Snappet en het 

rekenonderwijs.  

Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen zijn de kinderen ook allemaal vrij op 

vrijdagmiddag 18 december. 

 

 
 

We merken dat er soms nog wat onduidelijkheid is over wanneer uw zoon/dochter 

naar school mag komen wanneer er gezondheidsklachten zijn (binnen het gezin). 

Daarom als bijlage nogmaals de beslisboom voor 0 jaar t/m groep 8. U kunt de 

beslisboom steeds langslopen en de vragen beantwoorden. De uitkomst van de 

beslisboom is voor dat kind geldig en geldt niet voor broertjes en zusjes. Voor ieder 

kind moet de boom apart doorlopen worden. 

 

Corona  

Welkom! 



 

 

In de periode van 16 november tot en 

met 4 december staat het thema 

‘aanpassen’ in Trefwoord centraal. 

Onderwerpen die aanbod komen zijn: 

Wel of niet aanpassen, vrij of 

gedwongen; aanpassen aan de groep of 

jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit. 

In het thema aanpassen ontdekken de 

kinderen hoe mensen voortdurend 

uitgedaagd worden tot kleine en grote 

aanpassingen in hun leven. Ze leren daarbij vragen te stellen om te ontdekken wat 

het aanpassen voor henzelf en anderen betekent. Ze denken na over hoe je je kunt 

aanpassen en tegelijk dicht bij jezelf blijft. In Trefwoord wordt dit gekoppeld aan het 

verhaal van Ruth, maar ook aan actuele onderwerpen zoals Corona.  

Sinterklaas is weer aangekomen in 

Nederland. Dit jaar vieren we natuurlijk 

ook weer dit leuke kinderfeest. In de 

groepen zijn al verschillende Sint 

versieringen gemaakt. Ook zijn er in de 

scholen al gezellige Sinterklaashoekjes 

ontstaan.  

De lootjes voor de groepen 6 t/m 8 zijn al 

getrokken. Wij wensen de kinderen veel 

plezier met het maken van een mooie surprise.  

Op 4 december komt Sinterklaas met zijn pietjes hopelijk een bezoek brengen aan 

onze school. Het zal dit jaar in een beetje aangepaste vorm zijn. Voor de kinderen 

maken we er een hele gezellige dag van.  

 

De kleutergroepen zijn gestart met een nieuw project. Dit project is opgebouwd 

rondom de feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis. Het project gaat 

over de bakker. Wat doet de bakker allemaal in deze feestelijke tijd? 

Welke spullen gebruikt de bakker en welke lekkere dingen worden 

gemaakt? 

In de groep ontstaat een bakkerij en een winkel. Hierdoor ontstaat er 

rijk spel. Meerdere hoeken worden aan elkaar gekoppeld. Denk aan 

de poppenhoek waarbij ze boodschappen gaan doen bij de bakker. 

Ook de rekenhoek kan helpen met maken van geld, prijslijsten ed.  

Sinterklaas 

Identiteit 

Nieuws uit de kleutergroepen 



 

In de week na de herfstvakantie hebben beide scholen een digitaal thema 

onderzoek gehad met de onderwijsinspectie. De Regenboog had het onderzoek op 

dinsdag 27 oktober en de Bonte Pael op woensdag 28 oktober. De 

onderwijsinspecteur onderzoekt 19 scholen van de Laurentiusstichting op basis van 

een thema onderzoek. Het thema van het onderzoek is de kwaliteitsverbetering op 

de scholen. Het onderzoek vond plaats door middel van een digitaal gesprek met 

onderwijsinspecteur dhr. Joustra en Brigitte, Monica (intern begeleider Regenboog) 

en Gabi (intern begeleider en adjunct directeur Bonte Pael). De inspecteur was erg 

enthousiast over hoe de wereldoriëntatievakken en kunst en cultuur, dmv Leskracht 

en cultuurhelden, op beide scholen gegeven wordt. De leerlingen leren tijdens deze 

momenten niet alleen over de wereld oriënterende onderwerpen maar ook hoe ze 

kunnen samenwerken, ze leren om te presenteren. Ook leren ze communiceren, 

kritisch denken en onderzoeken en wordt hun creativiteit aangesproken. Allemaal 

belangrijke eigenschappen die je nodig hebt voor later. 

 

Ook hebben we het met de inspecteur gehad over hoe we het rekenonderwijs op 

beide scholen invulling geven. Hij werd enthousiast over de manier waarop we de 

komende tijd op de scholen aan de slag gaan om de ontwikkeling van de leerlingen 

t.a.v. het rekenonderwijs in beeld te brengen en de leerlingen op die manier zicht en 

eigenaarschap geven in hun rekenontwikkeling. We gaan op beide scholen ook met 

rekenspellen aan de slag om zo het automatiseren te verbeteren. In een volgende 

nieuwsbrief zal Ingrid (leerkracht groep 3 en rekencoördinator) hier iets meer over 

vertellen. 

 

Beide gesprekken met de onderwijsinspecteur zijn naar tevredenheid verlopen.  

 

Wilt u uw kinderen laten sporten? Of mee laten doen aan culturele activiteiten, zoals 

muziek maken en toneel spelen? Maar heeft u hier geen geld voor? Vraag een 

vergoeding aan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur en bespaar honderden euro’s.  

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld. De 

vergoeding is voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. 

Aanvraagformulier kunt u krijgen op school bij de administratie, samen met een 

overzicht waar u het formulier moet inleveren. Meer informatie vind u hier: 

https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/vergoeding-voor-sport-

en-cultuur 

 

Onderwijsinspectie thema onderzoek 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/vergoeding-voor-sport-en-cultuur
https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/vergoeding-voor-sport-en-cultuur


  
 

Vragenlijst Social Schools: 

We gebruiken Social Schools al een aantal schooljaren om te communiceren met 

ouders. Daarnaast hebben we stapsgewijs enkele functies ingevoerd, zoals: het 

doorgeven van absenties en de beeldgebruikvoorkeuren (AVG). 

Wij zijn benieuwd naar hoe u Social Schools ervaart. De resultaten worden gebruikt 

om het gebruik van Social Schools verder te verbeteren.  

Zou u ons willen helpen? Vul dan de vragenlijst in (zie hyperlink). Het invullen van de 

vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. 

 

Link Bonte Pael:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0

X30u5mjX9NvsXwDMWuQlJUOU9KVkg4M0NUTFg1Rzk0QlIyRk1GUDdDSi4u 

 

Link Regenboog: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp6

YwvhJVIW5Ljdi2gm1lWfxURThCS05XUzJCVURYS0JWNzJQOExMVFNDWS4u 

 

Week van de Mediawijsheid: 

De afgelopen week stond, in de bovenbouw, in het teken van mediawijsheid. Van 5 

tot 13 november hebben onze bovenbouwleerlingen spelenderwijs kennis gemaakt 

met de kansen en gevaren van media: Whatsapp, privacy, cybercriminaliteit en 

nepnieuws. Onze leerlingen weten al best veel, maar zijn zich niet altijd bewust van 

de gevaren. Denk dan bijvoorbeeld aan openbare profielen op social media en het 

gebruik van Whatsapp. Uiteraard blijven we hier aandacht aan besteden.  

ICT 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0X30u5mjX9NvsXwDMWuQlJUOU9KVkg4M0NUTFg1Rzk0QlIyRk1GUDdDSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0X30u5mjX9NvsXwDMWuQlJUOU9KVkg4M0NUTFg1Rzk0QlIyRk1GUDdDSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp6YwvhJVIW5Ljdi2gm1lWfxURThCS05XUzJCVURYS0JWNzJQOExMVFNDWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp6YwvhJVIW5Ljdi2gm1lWfxURThCS05XUzJCVURYS0JWNzJQOExMVFNDWS4u


Tijdens de Kanjertraining hebben we in de bovenbouw met 

elkaar gesproken over het gedrag wat we online zien en 

kunnen tegenkomen. Denk hierbij aan vervelende reacties, 

(veel) berichten in een groepsapp en ruzies die online 

ontstaan.  
Met de leerlingen is gesproken over hoe je om kan gaan met 

dit soort situaties. Er zijn tips gegeven zoals het melden bij de 

ouder/leerkracht, het blokkeren van personen en niet in 

gaan op de berichten en uit de groep stappen. 
Met elkaar zijn er verschillende afspraken gemaakt over wat we wel en niet online 

doen.  Wij hopen dat u, als ouder, hier ook aandacht aan schenkt.  

De leerkrachten van groep 8 zijn hard bezig met het analyseren van de gemaakte 

toetsen die afgelopen twee weken zijn afgenomen en het invullen van de 

onderwijskundige rapporten. Dit is nodig voor een goede overdracht naar het 

voorgezet onderwijs. 
Wanneer alles klaar is, worden de adviezen besproken met de intern begeleider.  
 

De adviesgesprekken met de kinderen en hun ouder(s) vinden plaats eind 

januari/begin februari. U krijgt in januari een inschrijflink toegestuurd via Social 

Schools.  

 

Door de extra coronamaatregelen kunnen we helaas geen peuterochtend meer op 

de scholen doen. Maar niet getreurd; we gaan de online peuterochtenden weer 

oppakken. Geïnteresseerde peuterouders konden zich aanmelden via de mail en 

kunnen op maandag 30 november in de ochtend een pakketje met materialen en 

een beschrijving van de activiteiten op te halen bij de Regenboog of de Bonte Pael.  

Op die manier kunnen ze dan samen met hun peuter gezellig thuis aan de slag 

rondom het thema Sinterklaas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Peuterochtend 

Adviesgesprekken groep 8 



 

 

 

Vanaf de herfstvakantie hebben we een vacature gekregen in kleutergroep KC. We 

zijn heel blij dat juf Fiona-May en juf Sandra M. meer zijn gaan werken om op die 

manier samen met juf Dirkje KC continuïteit te kunnen geven.  

We zijn blij u te kunnen melden dat gelijk na de kerstvakantie juf Jacobien fulltime in 

KC komt werken. Juf Jacobien is een ervaren kleuterleerkracht, die al een lange tijd 

binnen de Laurentiusstichting werkt. In de volgende nieuwsbrief zal juf Jacobien zich 

aan u voorstellen. De ouders met een kleuter op school zullen binnenkort via social 

schools al kennis kunnen maken met juf Jacobien dmv een voorstel film. 

 

Goed nieuws! We zijn blij u te kunnen melden dat we samen met Stichting 

Perspektief en de Gemeente Delft kunnen melden dat de schutting geplaatst gaat 

worden. Op maandag 30 november en dinsdag 1 december zal de hovenier de 

schutting gaan plaatsen.  

 

Wist u dat de leerlingen van groep 6 al enige weken het huiswerk maken en 

inleveren via Microsoft Teams? Op deze manier hopen we de leerlingen zelfstandiger 

te maken in het gebruik van Microsoft Teams. Handig in het geval van eventueel 

thuiswerken en goed voor de digitale ontwikkeling. 

Probeer als ouder deze zelfstandigheid ook te bevorderen. Laat uw kind 

bijvoorbeeld zelf het wachtwoord intypen, van Teams of Snappet, wanneer er thuis 

moet worden gewerkt. Natuurlijk zit er verschil in een leerling van de bovenbouw of 

onderbouw. 

Op 28 oktober is er 356 kg ingezameld. Hartelijk dank daarvoor. 

De opbrengsten wordt aan de 

oudervereniging overgemaakt en die 

zoeken hier een leuk doel voor. 

Volgende kledinginzameling is op 

dinsdag 18 mei 2021. 
 

 

 

 

Nieuws van de school 

Bags2School 

Nieuws uit de groep 

Plaatsen schutting 

Team 



 
Maandag 30 november: ophalen werkjes voor de peuterochtend 

Dinsdag 1 december: studiedag – alle kinderen vrij 

Woensdag 2 december: groep 6 t/m 8 surprise inleveren 

Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest op school.  

Maandag 14 december: ophalen werkjes voor de peuterochtend 

14 t/m 17 december: adventsviering op school 

Vrijdag 18 december: kerstontbijt voor de hele school 

Vrijdag  18 december: de kinderen zijn s-middags vrij 

 

 

 

 

Agenda 

Binnen gekomen post 


