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Beste ouders, 

 

We hopen dat u een fijne zomer heeft 

gehad. Wat fijn om (bijna) alle kinderen 

afgelopen maandag weer te mogen 

ontvangen. Zowel de kinderen als het 

team zijn met veel enthousiasme gestart 

en we gaan er met elkaar een mooi 

schooljaar van maken. 

Afgelopen maandag hebben we op beide scholen het schooljaar gezamenlijk 

geopend. U leest er meer over verderop in deze nieuwsbrief. 

Op de vrijdag voor de zomervakantie heeft u via social schools de nieuwe 

schoolgids ontvangen. Achterin de schoolgids vindt u “belangrijke data”. Hier vindt u 

onder andere de lesvrije dagen. In de schoolgids staat als lesvrije dag vrijdag 13 juni 

benoemd; dit moet zijn maandag 13 juni. 

Heeft u alle lesvrije dagen al in uw agenda gezet?  

De eerstvolgende lesvrije dag is op dinsdag 5 oktober. Alle kinderen zijn deze dag 

vrij. 

Helaas hebben we nog altijd te maken met Covid-19. Voor uw en onze gezondheid 

is het belangrijk om ook na de zomervakantie alert te blijven op een eventuele 

besmetting.  

De algemene hygiëne maatregelen blijven daarbij belangrijk, handen wassen en 

niezen in de mouw en ook de 1,5 meter afstand tussen volwassenen moet nog 

steeds in acht genomen worden.  

We worden nog steeds graag op de hoogte gehouden van eventuele 

besmettingen in gezinnen. Twijfelt u of het verstandig is om uw kind naar school te 

doen? We denken graag met u mee. 

Corona  

Welkom! 



We willen u vragen om uw zoon of dochter ’s ochtends via de telefoon ziek te 

melden. Het is voor ons belangrijk om goed in kaart te kunnen brengen met welke 

klachten een kind ziek thuis is. Via Social Schools is het helaas voor u niet mogelijk om 

de klachten erbij te vermelden vandaar dat we het fijn vinden als u ons even 

telefonisch op de hoogte brengt. 

 

De schoolreisjes van vorig schooljaar zijn verplaatst naar dit schooljaar. Over het wel 

/ niet doorgaan van het schoolreisje dit schooljaar ontvangt u binnenkort bericht. De 

moeilijkheid is dat als 1 kind in de bus Covid 19 heeft,  alle kinderen in die bus in 

quarantaine moeten voor minimaal 5 dagen. Stel je voor, 3 groepen tegelijk in 

quarantaine. Voor het onderwijs en voor u als ouder, geen wenselijke situatie. 

Komende tijd zullen wij ( team en de oudergeleding van de MR)  hierover met elkaar 

een besluit nemen.  

 

In het woordenboek staat bij het woord traditie ‘gewoonte een groep mensen’. Op 

zowel de Bonte Pael als de Regenboog kunnen we wel zeggen dat het gezamenlijk 

openen van het nieuwe schooljaar een traditie is geworden. We hebben de 

opening dit schooljaar in twee sessies gedaan, zodat er voldoende afstand tussen 

de groepen bleef. 

Tijdens de opening hebben we stil gestaan bij de afspraken van de Kanjertraining. 

Het is mooi om te zien hoe makkelijk de kinderen gedrag koppelen aan de 

kanjerpetten. We hebben dit gedaan aan de hand van het volgende filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg Kunnen de kinderen het gedrag 

van de vogels thuis ook nog koppelen aan de petten? 

Om ervoor te zorgen dat het een fijn 

schooljaar met elkaar gaat worden starten 

we het schooljaar met de Kanjerweken.  

Waar andere scholen deelnemen aan de 

Anti-Pestweek en daarmee met de 

kinderen bespreken wat je niet moet doen, 

richten wij de aandacht van de kinderen 

vooral op hoe wij ons wel gedragen. Als 

basis hiervoor hanteren wij de regels die wij 

vanuit de Kanjertraining aanleren en door 

de gehele school voor iedereen zichtbaar 

zijn. 

Wij gebruiken de Kanjertaal, niet alleen bij incidenten, maar ook gedurende de dag 

herinneren we de kinderen aan en geven we complimenten t.o.v. de afspraken: 

- We vertrouwen elkaar en jezelf betrouwbaar gedragen 

- We helpen elkaar 

- We werken samen 

- We hebben samen plezier (en dus niet ten koste van een ander) 

Kanjertraining 

https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg


- We doen mee (Je conformeren aan afspraken, het eigen gedrag reguleren, de tijd 

nemen/krijgen om teleurstelling te verwerken en dan weer meedoen). 

 

Tijdens de Kanjerweken leest de leerkracht leest voor uit diverse prentenboek (‘de 

leeuw in de muis’ en ‘laat maar los, Koala’ in de onderbouw, en ‘Niemand’ en ‘Ka 

de Kanarie’ in de bovenbouw) en gaat met de kinderen hierover in gesprek. De 

groepen bespreken de regels en afspraken en gaan deze uitbeelden in een tableau 

vivant. Van het tableau vivant wordt een foto gemaakt voor de bouwsteen van de 

Kanjermuur. We zullen het eindresultaat van de Kanjermuur met u delen. Vanwege 

de AVG zullen leerkrachten u via Social Schools nog om toestemming vragen om de 

foto in de muur te plaatsen.  

Op donderdag 16 september sluiten we de Kanjerweken op beide scholen af, in de 

aula. Verschillende groepen zullen dan laten zien wat ze de afgelopen weken 

gedaan en geleerd hebben. 

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw 

kinderen 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. In de eerste aflevering van 30 augustus t/m 19 november 2021 

zijn dat de volgende thema’s:  

  

Wie ben ik? (week 37 t/m 39)  

Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen en tegenstellingen en ongerijmdheden 

die in ieder mens zitten. Ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een 

lichte kant).   

Bijbel: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24).  

  

Slim (week 40 t/m 43)  

Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is 

dan alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat.  

Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).  

  

Krijgen (week 44 t/m 46)  

Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat 

erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.   

Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).   

  

In de komende nieuwsbrieven zal ik voorbeelden geven uit de methode. 

Sandra Merbis – identiteitscoördinator  

 

Identiteit 



Op maandag 13 september staat de informatieavond gepland voor alle groepen 

op beide scholen. Het team geeft in twee rondes dezelfde informatie; de eerste 

ronde is van 19.00u tot 19.45u. De tweede ronde start om 20.00u tot 20.45u. 

Deze avond vertellen de leerkrachten over de werkwijzen, materialen, leermethoden 

en bijzondere activiteiten in de betreffende groep. 

Gezien de corona-maatregelen gaan we dit schooljaar de ouderavond zowel fysiek 

als digitaal via Teams doen.  

U krijgt via de groepsleerkracht hier meer informatie over via Social Schools. U kunt 

dan ook via social schools kenbaar maken welke ronde u aansluit en of u fysiek of 

digitaal aanwezig bent. We willen u wel vragen om wanneer u fysiek aansluit dit met 

maar 1 persoon per gezin te doen, zodat we voldoende afstand kunnen houden in 

de lokalen. 

Wij hopen dat u de moeite neemt om deze avond aan te sluiten. Het werkt positief 

op het leerproces van kinderen, wanneer ouders zich door de leerkracht hebben 

laten informeren over de gebruikte methoden en de gang van zaken in de klas. 

Juf Ileen (Regenboog leerkracht groep 5) is vlak voor de 

zomervakantie bevallen van dochter Veerle. Veerle is geboren 

op 22 juni en woog 3770 gram. Wij wensen juf Ileen en haar 

gezin veel geluk met elkaar.  
 

In de week van 13 t/m 17 september is de SCHOOL op SEEF 

Schoolbrengweek. Dit evenement wordt voor het 18e jaar in 

de hele provincie Zuid-Holland georganiseerd. De 

organisatie is begonnen met een Schoolbrengdag. Dit jaar 

doen 300 scholen hier aan mee. Hierdoor is de 

Schoolbrengdag nu uitgegroeid naar een Schoolbrengweek. 

Tijdens deze week worden ouders en kinderen opgeroepen 

om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te 

gaan.  

Lopend of op de fiets naar school is:  

*goed voor de gezondheid en bewegen bevordert de leerprestaties  

* goed voor de verkeersveiligheid rondom de school  

* goed voor de verkeersvaardigheden van de kinderen  

* goed voor het milieu en het is nog eens leuk ook! 

Team 

Informatieavond 

School op seef 



Dit jaar komt de schoolfotograaf op de Regenboog op 

donderdag 30 september 2021. 

De schoolfotograaf komt dit schooljaar op de Bonte Pael op 

maandag 11 april 2022. Zet u deze datum alvast in de agenda 

en maakt u op deze dag alstublieft geen afspraken bij de 

tandarts, huisarts, logopedie etc. 

Meer informatie ontvangt u via social schools. 

De Bonte Pael doet wederom mee aan de Wecycle 

inzamelactie voor basisscholen. Vanaf vandaag tot 

vrijdag 1 november verzamelen wij kleine, afgedankte 

elektrische apparaten in en ontvangen daarvoor een 

beloning en een Wecycle Recycle Certifitcaat. Wecycle 

doneert tevens een bedrag aan Stichting Jarige Job. Het 

is een echte win-win actie dus! De doos voor uw afgedankte elektrische apparaten 

staat binnen. Heeft u iets om in te leveren? Geeft het mee met uw kind of bel aan bij 

de hoofdingang. Dat stoppen wij het in de Wecycle doos. 

Op donderdag 28 oktober is er weer een Bag2school 

kledinginzameling bij allebei de scholen. 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 donderdag 28 oktober 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/ouderraad. 

De volgende kledinginzameling is op donderdag 12 mei 2022. 

6-9 t/m 17-9  Kanjerweken 

13-9   Informatie avond 

21-9   Prinsjesdag 

29-9 t/m 6-10  Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8 

5-10   Lesvrije dag, alle kinderen vrij 

6-10 t/m 15-10 Kinderboekenweek 

7-10   MR/OV jaarvergadering Bonte Pael 

12-10   MR/OR jaarvergadering Regenboog 

Wecycle 

 

Bag2school 

Schoolfotograaf 

Agenda 



18-10 t/m 22-10 Herfstvakantie  

 

 

  

  

 

  

Binnen gekomen post 


