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10 juni 2021 

Beste ouders, 

 

De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Een periode waarbij we 

ondanks de verschillende coronamaatregelen de kinderen zo goed mogelijk gaan 

voorbereiden op de volgende groep en waarbij we dit schooljaar op een fijne 

manier met de kinderen gaan afsluiten. Groep 8 is al 

druk bezig met het oefenen van de musical. De 

oudste kleuters gaan buiten met elkaar 

kennismakingsspellen en samenwerkingsspellen 

doen. Op die manier kan er al gewerkt worden aan 

groepsvorming. Alle groepen gaan in de laatste 

week van het schooljaar kennismaken met de 

nieuwe groepsleerkracht. 

Het team gaat er samen met de leerlingen nog een paar mooie en fijne 

schoolweken van maken.  

 

Heeft u de lesvrije dag van vrijdag 18 juni in uw agenda staan? Alle kinderen zijn 

deze dag vrij. 

 

Het land gaat steeds een beetje meer open; we mogen steeds weer iets meer 

dingen gaan doen. 

Helaas zijn er de afgelopen periode op de Bonte Pael toch nog drie groepen in 

quarantaine gegaan vanwege positief geteste leerlingen. Hopelijk kunnen we snel 

alle leerlingen weer op school terug zien. 

Ook op de Regenboog is een kleutergroep uit voorzorg in quarantaine gegaan. Hier 

bleek het gelukkig een valse zelftest te zijn. De groep kon snel weer terug naar 

school. 

We vinden het fijn om te merken dat u nog steeds goed de RIVM richtlijnen volgt en 

steeds goed kijkt of u uw zoon/dochter wel of niet naar school kan laten gaan ivm 

Welkom! 

Corona  



eventuele corona gerelateerde klachten. Alleen op die manier kunnen we zorg 

dragen voor elkaars gezondheid. We moeten nog heel even vol houden en hopelijk 

zijn we dan snel af van alle maatregelen. 

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.  

Van 21 juni tot 2 juli gaan werken we aan het een na laatste thema in Trefwoord.  

Het thema in deze weken is ’treuren’. 

  

Ik voel het in mijn hoofd.  

Het is een beetje zwaar.  

Het hotst en klotst de hele tijd.  

Ik vind het raar en naar.  

Er lopen dikke tranen,  

riviertjes op mijn wang.  

Mijn hoofd wordt nu iets leger,  

maar ook weer niet voor lang. 

  

Deze regels uit een gedichtje voor de onderbouw 

beschrijven kernachtig waar dit thema om draait: dat 

vreemde en rare gevoel dat we verdriet noemen. Het 

bedrukt je en eigenlijk vind je dat het er niet hoort te zijn. 

Toch weet zelfs ieder kind: iedereen is weleens 

verdrietig. Verdriet hoort nu eenmaal bij het leven. En 

daarom is het goed om er ook met kinderen bij stil te 

staan. 

Het Bijbelboek Job vertelt het indrukwekkende verhaal 

van een eerlijk, rechtvaardig en gelovig man die plotsklaps niet alleen zijn vee, maar 

ook zijn boerderij, zijn knechten en zelfs zijn kinderen verliest. Terwijl Job rouwt, zoeken 

zijn vrienden naar verklaringen voor de ellende die Job is overkomen. Job weigert te 

geloven dat het een straf is van God, maar hij zoekt God wel op met de vraag: 

Waarom treft juist mij dit grote verdriet?  

Het verhaal geeft geen ander antwoord dan dat het lijden een van de grote 

levensvragen is waar de mens uiteindelijk geen antwoord op heeft.  

Het thema Treuren is een gevoelig en tegelijk ook mooi thema. Mooi, omdat de 

kinderen kunnen ontdekken dat verdriet draait om iets dat je mist. Dit missen laat je 

beseffen wat echt betekenis en waarde voor je heeft. Een mooi thema ook, omdat 

ze horen dat huilen mag, dat vragen zullen blijven en dat mensen kunnen troosten 

door elkaar nabij te zijn. 

 

 

 

Identiteit 



Juf Marian, van kleutergroep 1-2a op de Regenboog, werkt al 23 jaar in het 

onderwijs. Hiervan werkt ze 21 jaar op de Regenboog. Juf Marian gaat volgend 

schooljaar genieten van meer vrije tijd en het oma zijn en daarom is er op vrijdag 9 

juli een afscheidsfeestje in groep 1-2a. Wij wensen juf Marian via deze weg nog een 

paar hele fijne laatste weken met de kinderen en het team. 

 

Juf Hannie van groep 3 op de Bonte Pael gaat na 25 jaar werkzaam te zijn in het 

onderwijs, waarvan 24 jaar op de Bonte Pael elders leerlingen individueel 

ondersteunen en genieten van meer vrije tijd en het oma zijn. Ook juf Hannie wensen 

we nog een paar fijne laatste weken met de kinderen en het team toe. 

 

Afgelopen week heeft meester Colin aan gegeven dat hij volgend schooljaar op 

een andere school gaat werken. We wensen meester Colin nog vele jaren werk 

plezier toe op de andere school.  

We zijn dus op zoek naar een nieuwe leerkracht. 

Juf Sandra van groep 8 zou van groep willen ruilen. We kunnen hierdoor de vacature 

breder uitzetten om zo de kans op een nieuwe collega te vergroten. We hebben 

een vacature uitgezet voor een leerkracht voor groep 6 of groep 8. In overleg met 

de nieuwe leerkracht wordt vervolgens gekeken wat de mogelijkheden zijn. 

 

We zijn voor beide scholen nog op zoek naar nieuwe leerkrachten. De verschillende 

vacatures heeft u misschien wel voorbij zien komen op Sociale Media. U helpt ons 

erg door de vacatures te delen op uw Social Media account. 

 

Voor meer informatie over de vacatures of om de vacatures te delen kijkt u dan op: 

https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures 

 

Bent u of kent u een bestuurder met lef die de ingezette koers naar modern 

toekomstgericht onderwijs doorzet? En voelt u zich thuis in een dynamische, goed 

lopende organisatie die volop in ontwikkeling is? De Laurentius Stichting, een 

ambitieuze, warme en waardengestuurde organisatie, zoekt een voorzitter college 

van bestuur! 

 

Voor meer informatie kijk op: https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures/189265-

voorzitter-college-van-bestuur 

 

 

Vacature Laurentiusstichting 

Team 

https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures
https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures/189265-voorzitter-college-van-bestuur
https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures/189265-voorzitter-college-van-bestuur


Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. 

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust 

in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid 

en een prettig schoolklimaat. Op de scholen 

wordt er in iedere groep, gedurende het hele 

jaar de lessen van de kanjertraining gegeven 

door de leerkrachten. Tijdens de lessen van de 

kanjertraining doen we met de kinderen ook 

veel oefeningen om vertrouwen in elkaar te 

krijgen en samenwerken. Hieronder een 

voorbeeld van een oefening. Leuk om samen 

met uw kind eens te proberen!  

Voor deze oefening heeft u een ballon nodig. 

Blaas de ballon op en probeer de ballon samen 

met je zoon/dochter te vervoeren zonder 

handen. Klem de ballon bijvoorbeeld tussen jullie 

hoofden, ruggen, billen enz. Lukt het om de 

ballon niet te laten vallen? 

Na de meivakantie zijn de 

kleutergroepen gestart met het thema 

sprookjes. Bij de opening van het thema 

waren de leerkrachten verkleed als 

sprookjesfiguur. Onder andere 

Roodkapje, Sneeuwwitje, een dwerg, 

Jasmine en Aladin, Raponsje, 

Assepoester en zelfs een heks kwamen 

voorbij. Vervolgens zijn we met de 

kinderen in gesprek gegaan over de 

sprookjes die zij al kenden en over de leervragen die de kinderen hebben bij het 

nieuwe thema. Tijdens het thema gaan de kinderen verschillende sprookjes 

ontdekken door ze te beluisteren, maar zeker ook door de verhalen na te spelen, op 

te schrijven of zelf te tekenen. Zo komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met 

nieuwe sprookjes, letters, cijfers, toneelspelen en het gebruiken van hun eigen 

fantasie. De kinderen zijn enthousiast en ook de leerkrachten kunnen niet wachten 

om de sprookjes tot leven te laten komen in de klas!  

 

 

Kanjertraining 

Nieuws uit de kleutergroepen 



Tijdens de eerste muziekles na de meivakantie werd in 

groep 4 op de Regenboog vooral veel gezongen. 

Naast het herhalen van de bekende liedjes, hebben de 

kinderen een nieuw lied geleerd, een bijzonder lied... 

Waarom was dit bijzonder? 

1. In de tekst zijn alleen verschillende vruchten 

genoemd (een gezond lied dus!) 

2. Het lied kan in het Nederlands en/of Engels 

gezongen worden!  

Door het zingen van dit lied hebben de kinderen een stukje biologie en een stukje 

verrijking van hun woordenschat in twee verschillende talen gehad. 

Het was een mooi voorbeeld van hoe muziek gebruikt kan worden ter ondersteuning 

van de andere vakken. 

Voor de kinderen was het een hele fijne en leerzame les.  

 

Groep 5 op de Bonte Pael heeft het nieuwe thema Flora en Fauna officieel 

geopend. Dit deden ze aan de hand van 7 verschillende diergroepen; zoogdieren, 

amfibieën, reptielen, insecten, vogels, vissen en spinnen. De leerlingen kregen steeds 

een afbeelding van een dier en moesten  bedenken bij welke diersoort deze hoort. 

Toen alle plaatjes op waren zijn ze met elkaar gaan kijken of alle dieren bij de juiste 

groep lagen. Toen alle dieren goed lagen zijn ze met een groepje vragen gaan 

verzinnen bij een diergroep. 

Er zijn hele leuke vragen uitgekomen.  

Zou een spin kunnen overleven op de Noordpool? 

Welke zoogdieren leven het langst? 

Wat zijn amfibieën? 

Kan een reptiel meer dan 100 jaar oud zijn? 

Wat zal een insect doen als het een mens was? 

 

 

In de afgelopen maanden hebben we op de Bonte Pael en de Regenboog 

samengewerkt met vakleerkrachten van de Cultuurhelden. Het is altijd leuk om te 

zien dat kunstenaars met hun eigen kijk en benadering iets creatiefs in kinderen 

weten op te wekken. Ze kunnen kinderen op een andere manier naar de dingen 

laten kijken en de kinderen worden hier erg enthousiast van.  

In het kader van de wereldoriënterende lessen leren vakleerkrachten (vanuit 

verschillende disciplines) samen met de leerkrachten aan de  kinderen hoe zij op 

een andere manier de uitkomsten van hun onderzoek kunnen presenteren.  

Bij de kleuters en groep 3 werken we nog niet met presentaties nav onderzoek, maar 

ook daar zijn de kinderen heerlijk aan het werk gegaan. De kinderen in groep 3 

hebben gewerkt aan het maken van een strip, de kleuters hebben bij de Bonte Pael 

hun eigen sprookjes schilderij gemaakt met verschillende materialen. Bij de 

Regenboog gingen de kleuters werken aan een echte cape van een Superheld. In 

groep 4 en 5 hebben de kinderen een hele leuke en inspirerende start van het 

Cultuurhelden 

Nieuws vanuit de andere groepen 



thema Ontwerpen en produceren mogen beleven. In groep 6 is er gewerkt met 

drama en hebben de kinderen 3 drama lessen gehad, in groep 7 hebben kinderen 

geleerd om een lapbook te maken en in groep 8 zijn er biotopen geschapen in de 

vorm van maquettes. 

Groep 3: een strip maken 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Groep 8: maquettes 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7: een lapbook 

 

 

 

 

 

 

We gaan weer een peuterochtend op afstand 

geven!  Dit keer met het thema Zomer.    

 

U kunt zich voor deze ochtend inschrijven door 

uiterlijk voor donderdag 24 juni 2021 een mail te 

sturen naar admin@bontepael.nl of 

nvhoen@rkbsderegenboog.nl Deelname is 

gratis.   

 

  

Ook dit keer kunt u de materialen en de beschrijving van de peuterochtend niet op 

school ophalen. Wij zullen de materialen in de week van 28 juni naar de kinderen 

opsturen. Geef daarom bij aanmelding ook jullie adres aan ons door. Ook zal er 

weer een prentenboek digitaal worden voorgelezen.  

 

Peuterochtend 



Op dinsdag 18 mei was er een Bag2school kledinginzameling 

op de Bonte Pael en bij de Regenboog.   

 

Dankzij uw enthousiaste inbreng is er bij de Regenboog 434 kilo 

(€130,20) opgehaald! Bij de Bonte Pael was dit 416 kilo ( € 

124.80 ). 

De opgehaalde bedragen gaan naar de oudervereniging en 

wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de kinderen zoals 

bijvoorbeeld de sportdag. 

Volgende inzameling is volgend schooljaar op 28 oktober 2021 wederom voor 

allebei de scholen. 

18 juni   Lesvrije dag voor alle kinderen 

12 juli   Rapporten mee voor groep 2 t/m 8 

16 juli   Eerste dag zomervakantie, alle kinderen vrij 

 

30 aug  Eerste schooldag na de zomervakantie  

 

 

 

 

Agenda 

Bag2School 


