
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Nr. 2 

28 september 2020 

Beste ouders, 

 

De leerlingen zijn alweer 4 weken bezig aan het nieuwe schooljaar. Wat hebben we 

alweer veel (leuke) dingen gedaan en geleerd met elkaar. Over een aantal van die 

activiteiten kunt u lezen in deze nieuwsbrief.  

 

We willen u graag nog attenderen op de studiedag van maandag 5 oktober. Alle 

leerlingen zijn  die dag vrij van school.  

 

 

 

 

 

Vorige week vrijdag werd tijdens de persconferentie van de overheid duidelijk dat 

leerlingen op de basisschool weer naar school mogen met een “snotneus”. Er is ook 

een nieuwe beslisboom: https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-

beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-groep-8/  

Hieruit blijkt dat: 

 

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar 

school. 

Thuis blijven en testen* is wel nodig als kinderen: 

 In contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten 

ontwikkelen 

 Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 

 Ernstig ziek zijn 

Welkom! 

Corona  

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-groep-8/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-groep-8/


*Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool 

hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. 

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven: 

 Als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 

gerelateerde klachten 

 Als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde 

COVID-19 

 Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven de 38 graden Celsius) en/of 

last van benauwdheid heeft 
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd voor uitgebreidere “thuisblijf regels-

gezondheid leerlingen”. Leest u voor meer informatie de bijlage. 

De leerkrachten zorgen er steeds voor dat de klassen goed geventileerd worden. 

Met het mooie weer van de afgelopen weken had dat geen invloed op de 

temperatuur in de klas. Nu het weer wat minder wordt willen we u vragen om uw 

kind een vest of trui mee te geven. Als uw kind het dan wat fris vindt in de groep kan 

het iets extra’s aantrekken.  

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 28 september t/m 16 oktober  is “Onderzoeken”.  

Grote mensen doen wetenschappelijk onderzoek om te weten waarom de wereld is 

zoals die is. Kleine kinderen halen het mooiste speelgoed uit elkaar om te zien hoe 

het in elkaar zit. Onderzoeken zit in ons DNA. Het begint met een nieuwsgierige 

houding, in positieve zin.  

Die onderzoekende houding kan heel nuttig zijn en zelfs noodzakelijk zijn. Zonder 

onderzoek is het bijvoorbeeld lastig voor een arts om een goede diagnose te stellen. 

In dit thema ontdekken de leerlingen niet alleen hoe, waar en wanneer mensen op 

onderzoek uitgaan, maar vooral wat de zin daarvan kan zijn. 

In het Bijbelboek Numeri stuurt Mozes 

twaalf mannen op onderzoek uit: is 

Kanaän werkelijk het Beloofde Land? Zijn 

we er veilig? Heeft het volk er een 

toekomst? Het onderzoek blijkt een 

avontuurlijke onderneming. Jozua, een 

van de verkenners, heeft er zijn handen 

vol aan om de anderen te overtuigen 

van de mogelijkheden van het nieuwe 

land.  

In dit thema verkennen de leerlingen 

hoe zinvol een onderzoekende 

levenshouding kan zijn. Dat daarbij niets onbevraagd blijft, blijkt uit het verhaal over 

Identiteit 



de profeet Bileam. Hij wordt door een goede betalende koning verzocht om in 

naam van God een heel volk te vervloeken. Kun je God alles vragen? Hoever mag 

je gaan met God?  

We zijn het schooljaar gestart met de Kanjerweken. Donderdag 17 september was 

op beide scholen de afsluiting van deze 

Kanjerweken. Verschillende groepen 

hebben op het podium gezongen of een 

toneelstukje gedaan rondom het thema 

vertrouwen hebben in elkaar en 

vriendschap. Ook zijn er op beide scholen 

mooie Kanjermuren ontstaan waar de 

kanjers van de school zelf een rol in 

spelen, dmv een foto van een tableau 

vivant.  

Natuurlijk is door de afronding van de Kanjerweken de aandacht voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling van de leerlingen  niet afgelopen. In iedere groep worden 

de Kanjerlessen gegeven volgens de methode van de Kanjertraining. Tijdens deze 

lessen staan de leerkrachten stil bij de keuzes die leerlingen hebben in welk gedrag 

ze kunnen laten zien. Dit gedrag is gekoppeld aan de witte, rode, gele en zwarte 

pet. Wilt u meer informatie over de petten. Dit is een linkje over de uitleg van de 

petten: https://vimeo.com/349016296 

 

Deze periode gaan de leerlingen van 

de groepen 7 en 8 normaal gesproken 

langs de deuren om kinderpostzegels te 

verkopen. Rond mei moeten de scholen 

zich hiervoor inschrijven. We vinden het 

een prachtige actie en een goed 

initiatief echter hebben we er in mei 

voor gekozen om dit jaar niet mee te 

doen aan de actie. In mei konden we 

nog niet overzien wat de gevolgen van Covid 19 zouden kunnen zijn en wat dit voor 

de gezondheid van onze leerlingen zou kunnen betekenen. We hopen dat we 

volgend jaar weer mee kunnen doen met onze leerlingen. 

Wilt u Kinderpostzegels toch steunen en postzegels of iets anders kopen dan kan dat 

rechtstreeks via de webshop: https://www.kinderpostzegels.nl/webshop/ 

 

 

In de week van 8 oktober tot de herfstvakantie zijn er in de groepen 3 tot en met 8 

kennismakingsgesprekken. U zal via social schools een uitnodiging ontvangen voor 

Kanjertraining 

Geen kinderpostzegels 

Kennismakingsgesprekken 

https://vimeo.com/349016296
https://www.kinderpostzegels.nl/webshop/


dit kennismakingsgesprek met de leerkracht. Deze gesprekken kunnen online of op 

school plaatsvinden, dit is afhankelijk van de keuze van de leerkracht. Mocht u een 

uitnodiging ontvangen voor op school maar wilt u zelf liever dat het gesprek online 

plaatsvindt dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht.  

Vindt het gesprek op school plaats dan willen we u vragen om bij 

verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, 

verhoging of als wanneer u  plotseling niet goed meer ruikt of proeft een nieuwe 

afspraak te maken met de leerkracht. 

In het lokaal wordt minimaal 1,5m afstand gehanteerd, de ramen staan open voor 

een goede ventilatie. De stoelen om te wachten (in de gang) staan 1,5 meter van 

elkaar. Wij vragen u om deze ook zo te laten staan. 

Er staat ontsmettingsgel bij binnenkomst van de school. Wij verzoeken u om uw 

handen te ontsmetten bij binnenkomst. U hoeft zich niet te registreren bij 

binnenkomst. De leerkracht houdt dit bij. 

Wij willen u ook vriendelijk verzoeken om voor & na het gesprek het tafelblad schoon 

te maken met een doekje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van BSO 

 de kinderopvang 



Herhaalde oproep invullen beeldgebruikvoorkeuren: 

In het kader van de AVG-wetgeving vragen wij u om uw beeldgebruikvoorkeuren, 

voor uw kind(eren), door te geven. Vanaf dit schooljaar doen we dit via Social 

Schools. 

U kunt zowel via de website en de app, van Social Schools, uw 

beeldgebruikvoorkeuren doorgeven. 

Ga naar Administratie ＞ je kind ＞ Beeldgebruikvoorkeuren 

U kunt uw voorkeur(en) doorgeven voor de volgende onderdelen: 

Social Schools, schoolwebsite, social media, de krant, Facebook, Instagram, 

nieuwsbrief en schoolgids. Daarnaast zijn er ook twee onderdelen die specifiek voor 

groep 8 zijn: schoolkamp en eindmusical. 

Een aantal van de bovenstaande onderdelen zijn vastgesteld door Social Schools en 

kunnen wij niet verwijderen. Dit geldt ook voor het item 'social media'. Wij willen u 

vragen om geen voorkeur door te geven voor social media, maar dit juist wel te 

doen voor Facebook en Instagram. 

Wij zullen alleen uw voorkeuren controleren van Facebook en Instagram wanneer er 

iets op social media wordt geplaatst. 

 

 

 

Ik ben Annemiek Le Mair, ik ben 52 jaar en woon samen met mijn zoon 

Ian van 15. Dit schooljaar ga ik stagelopen in groep 5 bij juf Gaitry. Hier 

heb ik heel veel zin in. Ik hoop aan het einde van het volgend 

schooljaar klaar te zijn met de opleiding voor onderwijsassistente. 

Naast mijn opleiding vind ik het leuk om te lezen en om met planten 

en bloemen bezig te zijn. Ook maak ik graag een lange wandeling 

met de hond. Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam schooljaar. 

 

 

Ik ben Joni Kwant en ik ben 18 jaar. Ik doe de opleiding 

onderwijsassistente en zit in mijn laatste jaar. Ik kom met veel plezier 

stagelopen bij groep KB. Ik ben er het hele jaar op maandag, 

donderdag en vrijdag. 

 

Nieuws van de school 

Social Schools/AVG 

Team 



Het is bijna zover! 30 september begint de Kinderboekenweek 2020 met als thema 

”En toen...”. We duiken de geschiedenis is. Hoe gaan we dat doen? 

 

Op woensdag 30 september vanaf 08:15 uur zullen de leerkrachten op 

het plein lopen. De leerkrachten hebben wel iets bijzonders om hun nek 

hangen. Wie weet wat dat is?  

Daarna zullen de leerlingen binnen met elkaar de aftrap geven voor de 

Kinderboekenweek. Dit doen zij met het lied “Tijdmachine”.  

 

Dan gaan de groepen 4-8 een speurtocht doen 

en de groepen 1-3 hebben een Dinosaurusvoetafdruk 

gevonden!!! 

 

Deze periode staat in de groepen 1-3 het boek “De steen en 

de tijd” geschreven door Rian Visser en Tineke Meirink 

centraal. In de groep 4-8 staat het boek “Hadden de Grieken al raketten?” centraal, 

geschreven door Govert Schilling. 

De Groepen  7 en 8 doen op school de voorrondes voor de voorleeswedstrijd die in 

februari zal plaatsvinden. 

Op woensdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. Helaas door alle 

maatregelen van dit moment hebben wij geen inloop, maar de leerkrachten zullen 

een filmpje maken waarin u een korte impressie ziet van wat er allemaal gedaan is 

tijdens de Kinderboekenweek.  

Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Ouderraad (OR) 

en de Medezeggenschapsraad (MR) op donderdag 8 oktober. De vergadering 

begint om 20.00u. U hoort van ons via social schools of deze vergadering in de aula 

plaatsvindt of online is. 

De agenda van de Jaarvergadering kunt u vinden op ons deel van de website van 

de Bonte Pael, onder het kopje “ouders”en dan het kopje “OR”. 

Graag tot ziens op donderdag 8 oktober. 

Het bestuur van de Vereniging van ouders van de Bonte Pael en de 

Medezeggenschapsraad. 

In de eerste week na de zomervakantie is er een overleg geweest tussen de 

gemeente Delft, Perspectief, de wijkagent, een wijkbewoner die een petitie gestart is 

en namens school, Gabi. Tijdens dit gesprek zijn de zorgen gedeeld over de locatie 

van Perspektief en is er gesproken over de overlast die de wijk ervaart. We hebben in 

dat gesprek afgesproken dat er een schutting geplaatst gaat worden tussen het 

schoolplein en de appartementen. Op dit moment wordt bekeken welke schutting 

er het beste geplaatst kan worden omdat het om een grote en hoge schutting gaat. 

Afspraken gemeente Delft en Perspectief 

Kinderboekenweek 

Jaarvergadering 



De kosten voor deze schutting zijn heel hoog en kunnen niet alleen vanuit het geld 

voor het onderwijs betaald gaan worden. Er moet gekeken worden welke bijdrage 

de Gemeente Delft en Perspektief kunnen doen. We hopen dat de schutting heel 

snel geplaatst kan worden. In de tussentijd houdt het team tijdens het buitenspelen 

de kinderen goed in de gaten. 

Een schutting lost niet het probleem van het gooien met potten op de speelplaats 

op. Gabi is hier al ruim anderhalf jaar over in gesprek met de wijkagent en de 

woningbouwcoöperatie. Omdat we niet precies weten uit welk appartement het 

gegooid wordt, kunnen de politie en de woningcoöperatie geen stappen 

ondernemen. (Op de 1e t/m de 3e verdieping wonen geen bewoners van 

Perspektief). Er is afgesproken dat de Gemeente Delft samen met de 

wooncoöperatie hiervoor een oplossing gaat zoeken. Hier zal een vervolgafspraak 

voor gemaakt worden. 

Overlast, bijvoorbeeld grofvuil naast de containers, of fietsen die al heel lang ergens 

staan kunt u melden via de “buiten-beter-app”.  

Overlast van personen kunt u direct melden bij de politie via 0900-8844. Wanneer 

elke seconden telt belt u natuurlijk gewoon via 112. 

Wat fijn dat zoveel leerlingen en ouders tijdens de Schoolbrengweek lopend of op 

de fiets naar school zijn gekomen. Voor veel ouders de 

gewoonste zaak van de wereld, maar sommigen moesten 

hier aanpassingen voor doen. Wij hopen dat iedereen de 

voordelen van lopen of fietsen naar school heeft ervaren. 

Nu we zo goed begonnen zijn, laten we dan ook de rest 

van het schooljaar zo vaak mogelijk lopend of op de fiets 

naar school komen.  

Eind van de week was de wedstrijd “pimp je fiets of 

schoen”. Veel kinderen hebben hun best gedaan en hun 

schoen, laars, fiets en skateboard heel mooi versierd. Maar 

er kan maar één de winnaar zijn. En het kinderparlement 

heeft hebben unaniem besloten dat de mooiste 

schoen/laars was van Fedde uit KC en mooiste fiets de 

knuffelfiets van Nanne uit groep  4. 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Schoolbrengweek 



Woensdag 7 oktober organiseren wij de tweede peuterochtend van dit schooljaar. 

Met thema Kinderboekenweek en muziek. Onze muziekjuf Hille komt lesgeven. De 

peuterochtend is van 11.00u-11.45u. 

Dit keer is aanmelden wel verplicht vanwege het 

maximum aantal personen die wij binnen kunnen 

laten. Wanneer het eerste uur vol zit, zullen we 

aansluiten op die ochtend nog een tweede 

peuterochtend organiseren. Je kan je aanmelden 

door een mailtje te sturen naar admin@bontepael.nl   

Zonder aanmelding mogen jullie helaas niet binnen.  

 

Op woensdag 28 oktober (eerste woensdag na de herfstvakantie) 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 woensdag 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 en wordt gebruikt voor leuke 

activiteiten voor de kinderen bv de sportdag.  

Wij merken dat telefoonnummers 

en/of e-mailadressen die we van 

ouders hebben niet altijd kloppen. 

Het vervelende is, dat wij daar 

meestal pas achter komen wanneer 

wij u nodig hebben omdat uw kind 

op school ziek is geworden of wij ons 

zorgen maken omdat uw kind zonder 

bericht niet op school is verschenen.  

Peuterochtend 

Bags2school 

Administratie 

mailto:admin@bontepael.nl


Wilt u a.u.b. daarom nieuwe telefoonnummers en emailadressen doorgeven aan 

ons? Dit kan door een mail te sturen naar admin@bontepael.nl. 

Spaart u mee voor de schoolbieb?  

Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is 

het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 

Kinderboekenweek organiseert Bruna de 

actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij 

willen graag het (voor)lezen van 

kinderboeken stimuleren en zouden het 

leuk vinden om samen met u en de 

kinderen onze schoolbibliotheek uit te 

breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!  

Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

 U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) 

kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 

november 2020 bij de administratie  op school.  

 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.  

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen 

een waardebon.  

 We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen 

met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 

actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

 Lege batterijen kunt u bij de administratie afgegeven.  

 

 Wij verzamelen ook lege cartridges. Inleveren bij de 

administratie.  

 

Het opgehaalde geld gaat naar de oudervereniging en wordt 

gebruikt voor leuke activiteiten voor de kinderen.  

Beste ouders van de Bonte Pael, 

Ik volg dit schooljaar een studie (Leidinggeven aan schoolontwikkeling) aan de 

Thomas More. 

Binnen mijn studie moeten er diverse opdrachten worden uitgevoerd. Een van deze 

opdrachten richt zich op de communicatie tussen school en ouders: wat gaat er 

goed en wat er kan nog worden verbeterd? Om deze opdracht goed uit te kunnen 

voeren, wil ik graag in gesprek gaan met twee ouders. 

Milieustraat 

Sparen voor je schoolbieb 

Oproep 



Het gesprek duurt ong. een half uur en vindt, bij voorkeur, na de herfstvakantie 

plaats. Mocht er iemand geïnteresseerd zijn, stuur dan gerust een berichtje naar mijn 

mailadres: evdvet@bontepael.nl  

Met vriendelijke groet, 

Elwin van der Vet  

Woensdag 30 september: Kinderboekenweek begint 

Woensdag 30 september: groep 3 gaat op Herfst-excursie met de Papaver  

Donderdag 1 oktober: groep 8 bezoekt het Science Centre 

Maandag 5 oktober: studiedag – alle kinderen vrij 

Woensdag 7 oktober: peuterochtend 

Donderdag 8 oktober: MR/OR jaarvergadering 

Woensdag 14 oktober: excursie Herfst van De Papaver met groep 5 

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie  

Woensdag 28 oktober: Bags2school 

Donderdag 26 nov: peuterochtend 

Dinsdag 1 december: studiedag – alle kinderen vrij 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 

Binnen gekomen post 
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