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 7 november 2019 
Beste ouders, 

 

De herfst is weer gekomen. Een periode waarin er in de natuur veel voor de kinderen te 

ontdekken valt. Vallende bladeren, paddenstoelen in het bos en met de laarzen aan in 

de plassen kunnen stappen. Kinderen vinden het geweldig. 

Het is voor de kinderen ook het startsein voor een spannende periode die er aan komt; 

het Sinterklaasfeest, samen Kerst vieren en het inluiden van het nieuwe jaar. Op school 

zullen we natuurlijk ook samen het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest vieren. De 

voorbereidingen voor deze feesten zijn in volle gang. U wordt over deze feesten 

geïnformeerd via Social Schools.  

 

In deze info kunt u over de volgende onderwerpen lezen: 

- Agenda    - Esther Dankwah Foundation 

- Nieuws uit het team  - Wereld oriënterende vakken 

- Identiteit    - Bag2school 

- Kleuterconcert   - De week van de mediawijsheid    

- Kinderparlement   - Binnen gekomen post 
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Agenda voor september t/m oktober 

11 nov    Bag2school 

11-15 nov   Week van de media wijsheid 

13 nov    Groep 3 herfst speurtocht bij de Papaver 

16 nov    Landelijke intocht Sinterklaas 

18-29 nov   Groep 1-2 oudergesprekken 

20 nov    Kleuterconcert start 11.30uur 

21 nov    Peuterochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur 

23 nov    Intocht Sinterklaas in Delft 

28 november   Lesvrije middag 

5 dec    Sinterklaasfeest op school 

6 dec    School start om 9.30u 

12 dec   Peuterochtend 

13 dec   Open ochtend van 9-12uur 

19 dec   Kerstfeest op school, meer informatie volgt via Social Schools 

20 dec   Lesvrije middag 

23 dec   t/m 3 januari kerstvakantie 

6 jan    Lesvrije dag 

 

Nieuws vanuit het team 

Zoals u weet gaat juf Louise, van groep KB, vanaf januari met pensioen. Juf Angeli zal 

vanaf januari op maandag t/m dinsdag dan in groep KB werken (ipv de donderdag en 

vrijdag). Vanaf woensdag 8 januari zal Juf Iris Mol-Prins op woensdag, donderdag en 

vrijdag in groep KB werken. Juf Iris heeft al eerder op de Bonte Pael gewerkt. Toen de 

school kleiner werd, is zij in Nootdorp op de Jozefschool (ook een school van de 

Laurentiusstichting) gaan werken. We zijn heel blij met haar terugkomst. Juf Iris zal zichzelf 

in de INFO van januari aan u voorstellen. 

Het afscheid van juf Louise gaat natuurlijk niet onopgemerkt. We zijn in overleg met juf 

Louise om te kijken hoe we haar afscheid gaan vorm geven. Binnenkort hoort u hier meer 

over van ons. 

 

Voor groep 5 hebben we een invalleerkracht gevonden; Juf Jolanda van der Ven. Daar 

zijn we heel blij mee. Juf Jolanda komt invallen tot half januari. Vanaf 23 januari zal zij als 

duo-partner van juf Ileen op de Regenboog gaan werken. We hopen dat juf Jolanda snel 

gewend is bij ons. In de volgende Info zal zij zichzelf voorstellen aan u voorstellen. 

 

Juf Monique, uit groep 7, heeft in de herfstvakantie een nieuwe knie gekregen. De 

operatie is goed gegaan en juf Monique is inmiddels weer thuis om te revalideren. We 

wensen juf Monique een voorspoedig herstel toe. Juf Monique wordt tot en met januari 

op de maandag vervangen door meester Peter van der Stoep. Juf Liesbeth zal op de 

dinsdag juf Monique vervangen. 

 

Identiteit 

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van de leerlingen gebruiken we op 

school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) 

kalenderplaat  met daarop een tekening,  foto,  puzzel  of  tekst.  De (Bijbel-) verhalen, 

gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor 

de leerkracht.  Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de 

kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. 

Het thema voor de periode van 11 november t/m 29 november  is “geheim houden”.  
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Het dilemma van geheim houden of onthullen is in onze internetcultuur met haar 

WikiLeaks en privacy-protocollen aan de orde van de dag. Natuurlijk willen we weten 

‘hoe het zit’ zodat onrecht niet verborgen blijft. Tegelijkertijd willen we niet dat iedereen 

alles van ons weet; je mag toch zeker iets voor jezelf houden? 

Voor de kinderen valt er veel te ontdekken in dit thema. Hoe ga ik om met wat ik weet 

van de ander? Wat wil ik graag privé houden en waarom? Niet onbelangrijk; wat kan ik 

over mezelf ontdekken dat tot nu toe nog een geheim voor mij was? 

Bij dit thema zullen de bijbelverhalen van Jozef een rol spelen. De verhalen over Jozef 

vertellen over God, die zijn geheimen openbaart in dromen en over Jozef die zo wijs is om 

de betekenis van bijvoorbeeld vette en magere koeien in de dromen te begrijpen. 

Ondertussen leren deze verhalen ons veel over geheimen die mensen voor elkaar hebben 

en wat ze met mensen doen. Geheimen zorgen voor spanning en maken nieuwsgierig. 

Geheimen verbinden mensen of drijven ze juist uit elkaar. We houden iets geheim omdat 

we ons schamen of om veiligheidsredenen. Geheimen horen bij het leven en daarom kun 

je niet vroeg genoeg leren om er wijs mee om te gaan. 

 

Kleuterconcert 

Al vele jaren is het kleuterconcert op de Bonte Pael een groot succes. Ook dit jaar geven 

de kleuters weer een concert voor hun ouders, opa’s en 

oma’s, op woensdag 20 november vanaf 11.30uur.  De 

kleuters zijn al druk bezig om verschillende liedjes te 

oefenen, met de daarbij behorende instrumenten of 

dansjes. Alle ouders en opa’s en oma’s zijn van harte 

uitgenodigd voor dit concert. Ook de ingeschreven 

peuters hebben een uitnodiging mogen ontvangen voor 

dit concert. 

 

 

Kinderparlement 

Al een aantal jaren is er op de Bonte Pael een 

Kinderparlement actief. Hierbij mogen er vanuit de 

groepen 5 tot en met 8 twee leerlingen meepraten en 

meedenken over dingen die op school spelen. Een mooi 

stukje democratie en burgerschap. 

Ieder jaar wordt er voor het kinderparlement verkiezingen 

gehouden wie er uit de groepen 5 t/m 8 in het 

kinderparlement mag komen. Dit jaar waren er vanuit de 

groepen 7 en 8 precies twee kandidaten. Vanuit zowel 

groep 5 als groep 6 hadden zich vijf kandidaten aangemeld, zodat er iets te kiezen viel. Er 

werd een week lang campagne gevoerd en op woensdag 9 oktober waren er heuse 

verkiezingen. Per leerling mocht op een stembiljet de keuze voor een kandidaat worden 

gemaakt. 

Na het tellen van de stemmen lukte het ook hier om een mooie afvaardiging te vinden. 

De bekendmaking van de uitslag leverde een groot applaus op, ook voor de niet 

gekozen kandidaten.  
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Esther Dankwah Foundation 

Tekst geschreven door Tanja Moerkerken. 

De Esther Dankwah Foundation is opgericht door 

de moeder van Samuela Dankwah (groep 3). 

Esther is geboren in Ghana (Afrika) en weet als 

geen ander hoe het is om op te groeien op 

straat en te moeten leven in armoede. Zij heeft 

op een bepaald moment in haar leven geluk 

gehad omdat zij een talent ontwikkelde als 

sprintster op de 100 en 200 meter. Uiteindelijk is zij 

topsporter geworden en zelfs ooit Olympisch 

kampioen voor Ghana op de estafette. Zij woont 

nu al geruime tijd in Nederland en heeft zo 

kunnen ontsnappen aan een leven van seksueel 

misbruik, honger en geen mogelijkheden tot 

scholing.  

Om deze reden zet zij zich nu met hart en ziel in 

met haar foundation om kinderen als zijzelf in 

Ghana te ondersteunen. Op een dag raakten 

wij hierover in gesprek met Gabi en Brigitte en zij 

lieten ons weten zich hier graag met de school 

voor in te willen zetten. Wij zijn hun daar 

dankbaar voor en heel blij mee. Het idee is 

ontstaan om de kinderen van de Bonte Pael te 

vragen lege flessen te doneren op school. Met 

de opbrengst hiervan zullen wij eind november 

afreizen naar Ghana en in Accra (hoofdstad) er 

zorg voor dragen dat het geld bij een school 

terecht komt zodat er ondersteunend materiaal 

voor de kinderen kan worden aangeschaft. 

In de nieuwsbrief van januari zullen wij daarover 

verslag uitbrengen. 

Wij hopen op jullie medewerking en willen bij 

voorbaat onze dank uitspreken. Laten we er met 

z’n allen voor zorgen dat ook deze kinderen 

naar school kunnen zodat zij later een vak 

kunnen leren, net als onze kinderen! 

 

Esther Dankwah en Tanja Moerkerken 

 

De lege flessen kunnen de kinderen inleveren in de aula tot en met 28 november.  

Wilt u meer informatie of een extra donatie geven? Kijkt u dan op  

www.dankwahfoundation.org 

Bij deze Info zit ook een bijlage met informatie over de Esther Dankwah Foundation 

 

Wereld oriënterende vakken 

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode Leskracht voor de Wereld 

oriënterende vakken. De groepen 4 en 5 werken met de Regenboog Wereld kist, de 

groepen 6 t/m 8 werken met de Spectrumbox. 

Na een scholing voor de leerkrachten zijn de groepen half oktober hiermee begonnen. 

De visie van Leskracht staat voor onderzoekend en projectmatig leren vanuit 

wereldoriëntatie.  
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Er wordt op dit moment gewerkt aan het thema ‘Reis Mee’ vanuit de kinderboekenweek. 

In groepjes zijn de kinderen aan de slag gegaan 

met diverse startkaarten zoals: weer en klimaat, 

groene vlaktes, erop uit, in de wolken, 

topolegenda en vriezen of dooien. De 

startkaarten zijn uitvoerig bestudeerd en 

vervolgens verwerkt tot mindmaps. Vanuit de 

mindmaps zijn onderzoeksvragen (incl. 

deelvragen) opgesteld. De onderzoeksvragen 

vormen de basis voor verder onderzoek. Na de 

herfstvakantie is dit onderzoek gestart. Het 

project wordt half november afgesloten met 

een presentatie door de leerlingen. Voor de 

presentatie kunnen de kinderen kiezen uit 

verschillende vormen; zoals een toneelstukje 

laten zien, een quiz maken voor de hele klas, 

een bordspel maken, een kunstwerk maken en 

nog veel meer. Aan de hand van wel 30 

“lichtpuntjes-kaarten” worden de leerlingen op weg geholpen in de verschillende vormen 

van presenteren. 

In de lokalen van de groepen 4,5,7, 8 en op de gang tegenover groep 6 hangen 

projectborden. Het projectbord geeft u meer inzicht in het onderzoeksproject. Loopt u 

gerust eens langs.  
 

De week van de mediawijsheid 

Van 8 tot en met 15 november is de week van de 

mediawijsheid. Het thema is dit jaar  “aan of uit?” De 

samenleving digitaliseert en heeft een onmiskenbare plek 

ingenomen in ons dagelijks bestaan. Deze digitalisering 

vraagt om vaardigheden en kennis om hier verstandig aan 

mee te kunnen doen. De groepen 5 t/m 8 zullen tijdens de 

week van mediawijsheid bezig zijn met verschillende, 

digitale vaardigheden. Ook zal er tijdens een kanjerles 

aandacht besteed worden aan WhatsApp; hoe gaan we 

om met Whatsapp, hoe zorgen we ervoor dat iedereen 

“Whats happy” is. 

Wilt u samen met u kind iets doen rondom mediawijsheid. 

Kijkt u dan eens op: https://www.mediawijsheid.nl/ouder-

kind-quiz-2018-kind/. Samen met u kind kunt u dan een quiz 

doen. Eerst vult uw kind de vragen in, hieruit volgt een 

scoren. Vervolgens vult u de vragen in. Wanneer u dit 

samen doet zal er vanzelf een mooi gesprek ontstaan over 

mediawijsheid. 
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Bag2school 

Op maandag 11 november is er weer een Bag2school 

kledinginzameling. Mocht u nog bruikbare en schone kleding, pluche 

beesten, riemen, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, 

knuffelbeesten, handtassen, ceinturen, tassen en/of schoenen 

hebben, dan kunt u deze in een zak doen. U kunt hiervoor de witte 

Bags2school-zak of een gewone vuilniszak gebruiken. Wij vragen u 

vriendelijk om alleen goede kwaliteit goederen in de zak te doen en 

graag schoenen per paar aan elkaar te binden. 

De zak(ken) kunt u op maandag 11 november tot 8.30 uur op het 

schoolplein neerzetten. Na 08.30 uur kunnen wij de zakken niet meer aannemen of 

bewaren. 

Het opgehaalde geld gaat naar de oudervereniging en wordt gebruikt voor leuke 

activiteiten voor de kinderen bv de sportdag.  

 

Binnen gekomen post 

 

 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij deze graag. 

Met vriendelijke groet, het team van de Bonte Pael. 
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