
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Nr. 1 

7 september 2020 

Beste ouders, 

 

De zomervakantie is voorbij, een nieuw schooljaar is 

gestart. We hopen dat alle kinderen weer met plezier 

het nieuwe schooljaar zijn begonnen. De teams van 

De Regenboog en De Bonte Pael hebben er in ieder 

geval wel weer zin in om er een mooi, leerzaam en 

gezellig schooljaar van te maken. 

Het is u misschien gelijk opgevallen dat de 

nieuwsbrief er anders uit ziet dan u gewend bent van 

ons. Dat klopt; vanaf dit schooljaar hebben we een gezamenlijke nieuwsbrief. In het 

eerste gedeelte van de nieuwsbrief leest u onderwerpen die voor beide scholen van 

toepassing zijn. Het tweede gedeelte van de nieuwsbrief betreft alleen nieuws van 

de eigen school. Het is misschien even wennen voor u maar we kunnen u zo steeds 

goed op de hoogte houden van de activiteiten van de individuele school en toch 

ook op de hoogte brengen van de gezamenlijke activiteiten op beide scholen. We 

horen graag wat u van de nieuwe nieuwsbrief vindt.  

 

 

De maatregelen zijn voor het onderwijs weer iets versoepeld. Dat betekent dat u als 

ouders weer op het schoolplein mag komen. Verder kunnen oudergesprekjes weer 

op school plaatsvinden en kunt u als ouder de leerkracht ook weer helpen met 

activiteiten. Het is daarbij wel van belang dat u de volgende vragen dan met “nee” 

kan beantwoorden: 

- Heeft u koorts? 

- Heeft u hoestklachten? 

- Bent u of is één van uw huisgenoten in thuisisolatie? 

Welkom! 

Corona  



Moet u op één van de vragen “ja” beantwoorden neemt u dan contact op met de 

leerkracht. We maken dan graag een nieuwe afspraak voor het gesprek of maken 

graag op een ander tijdstip gebruik van uw hulp. 

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. 

Voor het trakteren van de kinderen vragen wij u om net als voor de zomervakantie 

iets voorverpakt te laten trakteren. De kinderen mogen weer bij de andere 

leerkrachten langs met hun verjaardagskaart; de leerkrachten zullen er dan weer 

een verjaardagwens opschrijven. 

 

Een nieuw schooljaar, dat betekent voor de kinderen 

een nieuwe leerkracht, een nieuw lokaal, misschien 

wel een nieuwe leerling in de groep. 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) 

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

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

Afgelopen maandag was de opening van de Kanjerweken, op beide scholen in de 

aula. We hebben onze afspraken weer opgefrist aan de hand van het filmpje 

“Kleurdoosherrie”. Vindt u het leuk om het filmpje ook te bekijken? Hierbij de link: 

https://youtu.be/nm26SKjVGSc  

De kanjerweken lopen tot vrijdag 18 september. De leerkracht leest voor uit een 

prentenboek (Kikker is kikker in de onderbouw, en Raar is Raar 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 

Kanjerweken 

https://youtu.be/nm26SKjVGSc


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 17 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. 

 

Op maandag 14 september staat de informatieavond gepland. Op de Regenboog 

is er een informatieavond voor de groepen 1/2, 3, 6/7 en groep 7/8. Op de Bonte 

Pael is er voor alle groepen een informatieavond. 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 digitaal 

doen via Teams. U krijgt via de groepsleerkracht hier meer informatie over via Social 

Schools. Wij hopen dat u de moeite neemt digitaal aan te sluiten deze avond. 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.  

 

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 beeldgebruik 

voorkeuren 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. 

Meer informatie over ons AVG-protocol kunt u vinden via de volgende link: 

https://www.bontepael.nl/ouders/documenten/ 

Informatieavond 

AVG 

https://www.bontepael.nl/ouders/documenten/


 

Soms kan het voorkomen in de gymles dat kinderen hun gym spullen vergeten.  

Ik zou het zonde vinden als daardoor de kinderen niet mee kunnen gymmen.  

Nu zou ik willen vragen om sportkleding die jullie zoon/dochter niet meer past niet 

weg te gooien maar aan mij te geven. Jullie zouden mij maar ook het kind wat zijn 

kleiding is vergeten daar heel blij mee maken. Jullie kunnen dit bij de 

groepsleerkracht of gymleerkracht afgeven. Het gaat om een shirt en/ of short in de 

maten 122,134,146,158,170.  

Alvast heel erg bedankt. 

 

 

 

 

Vorige week donderdag is juf Monique, van groep KA, 

bevallen van een prachtige dochter, Femke. Met 

moeder en dochter gaat het allemaal goed. Via deze 

weg willen juf Monique en haar gezin van harte 

feliciteren en heel veel gelukwensen. 

 

Dit schooljaar zijn er 4 nieuwe leerkrachten gestart op de Bonte Pael. Hieronder 

stellen zij zich aan u voor. 

Mijn naam is Celeste en ik ben de nieuwe gymleerkracht. 

Ik ben elke dinsdag/donderdag middag en vrijdag 

aanwezig op de Bonte Pael. Ook ben ik de gymleerkracht 

van de Regenboog. Buiten werk kan je mij altijd vinden op 

het voetbalveld, de golven van de zee en de sneeuw. Ik 

heb heel erg veel zin in het schooljaar!  

 

 

  

Nieuws van de Bonte Pael 

Team 

Reserve kleding gym 



Ik ben Sandra Merbis. Wat wil je later worden? Als kleuter was mijn antwoord "juf" 

Na een mooie carrière als (kinder-)verpleegkundige heb ik deze jeugddroom 

waargemaakt. In 2017 heb ik de PABO afgerond. Daarna heb ik twee jaar gewerkt 

op een school in Berkel en Rodenrijs. Vorig schooljaar ben ik in januari gestart in 

groep 3 op RKBS De Regenboog. Dit jaar sta ik op donderdag en vrijdag in groep 

KA. 

Ik ben getrouwd en moeder van twee tieners. Mijn vrije tijd vul ik graag met lezen en 

reizen. Samen met de kinderen en juf Fiona-May ga ik er een leuk en leerzaam jaar 

van maken. 

 

Wat leuk dat ik mij via deze weg aan jullie voor mag stellen. 

Mijn naam is Fiona-May de Greeve, ik ben 22 jaar en woon in 

het centrum van Delft. Voor de zomervakantie ben ik 

afgestudeerd aan de Thomas More Hogeschool en nu mag ik 

eindelijk als échte juf aan de slag. Dit schooljaar ga ik drie 

dagen in de week werken in groep KA op De Bonte Pael. 

Ik heb er veel zin in en ben benieuwd naar de werkwijze, de 

kinderen en de sfeer op basisschool De Bonte Pael!  
 

 

Graag stel ik mij voor als leerkracht van groep KC op 

basisschool de Bonte Pael. Ik ben Suzanne van 

Marrewijk, 21 jaar oud en afkomstig uit het Westland. 

Voor de zomervakantie heb ik mijn pabo-diploma 

behaald. Aankomend schooljaar hoop ik nog meer 

ervaring op te doen in het onderwijs door fulltime 

een eigen kleutergroep te hebben. Ik heb er in ieder 

geval heel veel zin in! 

 

Zeg het voort! We gaan weer starten met de 

peuterochtenden. De eerste peuterochtend is op 

dinsdag 15 september, van 9.00u tot 10.00u. Het 

thema van deze peuterochtend is “Dit ben ik”. 

Natuurlijk nemen we de richtlijnen van het RIVM in 

acht. Dit betekent dat ouders zich voor deze 

peuterochtend moeten opgeven. Dat kan door een 

mail te sturen naar admin@bontepael.nl.  

De peuterochtend vindt plaats in de aula. Om voldoende afstand te kunnen 

houden kunnen er slechts 10 peuters met 1 ouder deelnemen aan de 

peuterochtend. Mocht nu blijken dat we meer dan 10 aanmeldingen hebben dan 

zullen we “een tweede ronde” doen op dezelfde ochtend van 10.15u tot 11.15u 

We hebben er weer zin in om jullie te mogen ontvangen! Tot snel! 

Peuterochtend 

mailto:admin@bontepael.nl


 

In de week van 14  t/m 18 september is de SCHOOL op 

SEEF Schoolbrengweek. Dit evenement wordt voor het 17e 

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! 

 

Op vrijdag 18 september kunnen kinderen weer meedoen 

aan de “pimp je fiets of schoen” wedstrijd. De kinderen 

versieren hun fiets of schoen zo mooi mogelijk, thuis. 

Vervolgens nemen ze deze op vrijdagochtend 18 

september mee naar school. Laat de fiets buiten staan. 

Het kinderparlement zal vervolgens de drie mooiste 

fietsen/schoenen uitkiezen. Een foto van deze drie 

mooiste fietsen/schoenen wordt door juf Karianne 

ingestuurd naar SCHOOL op SEEF. Hierdoor maken we kans om een uitvoering van 

de Magic Traffic Show voor heel de school  te winnen. Het meedoen aan deze 

wedstrijd is voor kinderen die het leuk vinden om hun fiets of schoen op te pimpen 

en dus niet verplicht voor iedereen. We zijn benieuwd naar alle mooie fietsen en 

schoenen.  

 

De schoolfotograaf komt dit schooljaar op donderdag 8 april 2020. Zet u deze 

datum alvast in de agenda en maakt u op deze dag alstublieft geen afspraken bij 

de tandarts, huisarts, logopedie etc. Met zoveel kinderen op school kunnen wij 

helaas geen rekening houden 

met buitenschoolse afspraken 

deze dag m.b.t. het maken 

van individuele en 

groepsfoto’s.  

 

School op Seef 

Schoolfotograaf 



 

 

De Bonte Pael doet wederom mee aan de Wecycle inzamelactie 

voor basisscholen. Vanaf vandaag tot vrijdag 13 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. 

Afgelopen maandag was de opening van de kanjerweken. We hebben toen stil 

gestaan bij het onderwerp vertrouwen. Het is heel belangrijk om mensen om je heen 

te hebben die je kunt vertrouwen. Wanneer je een probleem hebt of je wilt iets 

belangrijks bespreken zoek je meestal iemand 

op waarvan je weet dat je die kan vertrouwen. 

Kinderen zullen waarschijnlijk dan hun ouders, 

hun vriend/vriendin of de juf opzoeken. De 

Bonte Pael heeft ook twee 

vertrouwenspersonen, juf Monique Schreij, 

groep 7 en 8 en juf Sandra Edelaar, groep 8. 

Wanneer de kinderen iets vertrouwelijks willen 

bespreken kan dat altijd met deze 

leerkrachten. 

 

                                                                                                              Noot: de foto is voor “corona-tijd” gemaakt. 

In de schoolgids staat er bij het overzicht van de vrije dagen een fout. Voor de 

duidelijkheid hierbij het goede overzicht: 

Maandag 5 oktober, gehele dag vrij 

Dinsdag 1 december, gehele dag vrij 

Vrijdag 18 december, vanaf 12.00u vrij 

Donderdag 11 februari, gehele dag vrij (Er stond woensdag 10 feb. Dan zien we de 

kinderen graag wel op school) 

Vrijdag 19 februari, vanaf 12.00u vrij 

Woensdag 17 maart, gehele dag vrij (deze dag ontbrak in de schoolgids). 

Agenda 

Vertrouwenspersonen 

Wecycle inzamelactie 



Vrijdag 2 april (Goede vrijdag), gehele dag vrij 

Maandag 5 april (Tweede Paasdag), gehele dag vrij 

Donderdag 13 mei, (Hemelvaartsdag), gehele dag vrij 

Vrijdag 14 mei, gehele dag vrij 

Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag), gehele dag vrij 

Vrijdag 18 juni, gehele dag vrij 

Vrijdag 16 juli, gehele dag vrij 

In de schoolgids staat ook donderdag 15 april als gehele dag vrij. Dit is niet correct. 

We verwachten de kinderen dan op school. 

 

De komende weken staan er voor u en de kinderen weer veel dingen te wachten. In 

de nieuwsbrief vindt u onder het kopje agenda steeds een kort overzicht hiervan. 

 

1 september: inzamelingactie van Wecycle begint 

14 september: infoavond via Teams 

16 september: ontruimingsoefening 

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

30 september: Kinderboekenweek begint 

5 oktober: studiedag – alle kinderen vrij 

7 oktober: peuterochtend 

8 oktober: MR/OR jaarvergadering 

28 oktober: Bags2School 



 

Binnen gekomen post 


