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Beste ouders,
Een nieuw schooljaar is weer begonnen, de kop is er af!
We hopen dat u heeft kunnen genieten van een fijne zomer. Gelukkig zijn alle kinderen
weer goed terug gekomen. Dat is heel veel waard!
Wij gaan ook dit jaar ons best doen om het schooljaar voor ieder kind succesvol te laten
verlopen. Ons team is zeer gemotiveerd en met veel werkplezier aan deze missie
begonnen.
De eerste schooldag begon met een gezamenlijke opening in de aula en de start van
onze Kanjerweken. Onder het kopje Kanjertraining vindt u meer informatie.
Dit centrale opening van het schooljaar was ook de eerste officiële actie van Hille als
onze muziekjuf; Hille is als moeder van 2 leerlingen en docent van het VAK al meerdere
malen in onze school actief geweest met muziek, dans en drama. De opening van het
schooljaar is afgesloten met het Bonte Pael lied, waarbij groep 8 o.l.v. juf Hille op het
podium liet horen dat ze heel goed en duidelijk kunnen zingen.
De enthousiaste reacties van de kinderen op de muzieklessen bevestigt ons idee dat de
keus om de werkdrukgelden (bedoeld ter vermindering van de werkdruk van de
leerkrachten) te besteden aan een muziekdocent een heel goede beslissing is!
De afgelopen jaren startte deze INFO met foto’s van alle groepen en het bij naam
welkom heten van nieuwe kinderen. Vanwege de AVG laten we dat nu achterwege. Niet
van alle kinderen hebben wij hiervoor toestemming ontvangen. Wij vinden het niet
wenselijk om groepsfoto’s voor deze INFO te maken en daarbij kinderen uit te sluiten.

kanjertraining
De komende 3 weken werken we met de kinderen op diverse manieren aan een goed
groepsklimaat. Dat doen we middels de Kanjerweken. Deze Kanjerweken sluiten we af
met een gezamenlijke presentatie.
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

www.bontepael.nl

bontepael@laurentiusstichting.nl

Kanjertraining aanleren en door de gehele school voor iedereen zichtbaar zijn. Een van
de activiteiten is daarom het ontwerpen van bouwstenen voor de kanjermuur.
In de media was afgelopen schooljaar te horen en lezen dat de ervaringen met de
Kanjertraining wisselend zijn. De ervaringen met de kanjertraining op de Bonte Pael zijn
goed. Als team merken wij dat het werkt. Dit verschil in beleving t.o.v. andere scholen kan
zijn ontstaan doordat het team de Kanjertraining dagelijks in de praktijk brengt, ook buiten
de geplande Kanjerlessen om. Wij gebruiken de Kanjertaal waar mogelijk. 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 mee doen).
Dat de Kanjertraining ook onder
kinderen leeft is te zien op het
schoolplein. Daar is naar een idee
van het kinderparlement het
kanjerbank ontstaan. Een stuk van
de zandbankrand is hiervoor in de
kleuren van een tijgervel geverfd.
Kinderen die op zoek zijn naar
iemand om mee te spelen of te
kletsen en niemand kunnen
vinden, kunnen plaats nemen op
het bankje. Andere kinderen
kunnen dan uitnodigen om mee
te spelen.
Overigens volgen alle leerkrachten
binnen een periode van 5 jaar de
opleiding om kanjertrainer te
worden. In die jaren behalen zij
een A-, B- en C-licentie. (Het lijkt
wel zwemles…). Dat al deze inzet
niet onopgemerkt blijft, merkten
wij vorig schooljaar. De GGD gaf toen bij haar audit op het vignet ‘gezonde school’ aan
dat door deze wijze van werken de Kanjertraining in het DNA van de school is
opgenomen.
De op de foto beschreven missie is in deze kanjerweken ontworpen en afkomstig uit onze
huidige groep 5.
Zoals gebruikelijk zullen ook dit jaar weer ouder-kanjerlessen gegeven worden in de
groepen 1 t/m 6. U bent dan welkom in de groep van uw kind om deel te nemen aan de
les. De kanjerlessen voor de ouders van de kleuters zijn voor beide kleutergroepen op
woensdag 5 september en maandag 10 september van 8.30 uur tot 9.15 uur.
Op woensdag 31 oktober en 14 november is er een ouderkanjerles in groep 6.
De ouder-kanjerlessen in de overige groepen vinden plaats na de kerstvakantie.
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Staking 12 september
Er is een oproep gedaan om in het basisonderwijs regio Zuid-Holland op 12 september te
staken. Met de staking wil men aandacht vragen voor een oplossing voor het
problematische, groeiende tekort aan basisschool leerkrachten. Het wegnemen van
zowel het verschil in salaris met het voortgezet onderwijs en de hoge werkdruk kunnen
hierin van betekenis zijn.
Op de Bonte Pael staakt vrijwel iedereen. De leerkracht van groep 6 heeft aangegeven
graag les te willen geven en niet te staken. Op 12 september verwachten wij de kinderen
van groep 6 op school. De overige kinderen zijn vanwege de staking deze dag vrij.

Informatieavond
Wij nodigen u van harte uit voor onze informatieavond op maandag 10 september a.s..
Deze avond vertellen de leerkrachten over de werkwijzen, materialen, leermethoden en
bijzondere activiteiten in de betreffende groep. Wij hopen dat u de moeite neemt om
langs te komen. 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.
Wij houden in iedere groep twee identieke bijeenkomsten. Dit doen wij speciaal voor
ouders met meerdere kinderen op onze school.
Ronde 1 vindt plaats van 19.00 tot 20.00uur.
Ronde 2 vindt plaats van 20.15 tot 21.15uur.
De avond wordt gehouden in het lokaal van de betreffende groep. Voor aanvang van
iedere ronde staat er in de aula koffie en thee voor u klaar.
Voor een goede organisatie van deze avond ontvangt u binnenkort een inschrijfformulier.

Uit de kleutergroepen
In de kleutergroepen wordt binnen thema’s geleerd. Deze weken staat vanwege de
kanjerweken het verhaal van Eentje, geentje, het lieveheersbeestje centraal.
Vanaf maandag 10 september starten de kleuters met het thema: Van graan tot bakker.
We gebruiken hierbij een leskist van de Papaver. De kinderen zullen 6 weken met het
thema bezig zijn.
Ook gaan zij in deze periode een herfstwandeling maken.

Gesprekken en rapporten
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, hanteren wij dit schooljaar een
andere werkwijze rondom rapporten en ondersteuningsplannen. Voor de
herfstvakantie vindt er een eerste gespreksronde plaats tussen leerkracht,
ouder en eventueel ook de leerling (afhankelijk van de leeftijd). De
gesprekken vinden plaats in een periode van 2 weken (24 september tot
en met 5 oktober). Voorbeelden van mogelijke onderwerpen van het
gesprek:
* Kennismaking
* Sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag in de klas, welzijn
* Aanpak/interventies n.a.v. de cito resultaten
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* Voorlopig advies Voortgezet Onderwijs in groep 8
* Aanvraag onderzoek LeerWegOndersteundOnderwijs
Eind februari gaat het eerste rapport voor de groepen 3 t/m 8 mee naar huis,
inclusief een overzicht van de resultaten op de citotoetsen. Ook dan vinden in
een periode van 2 weken de gesprekken plaats.
Wanneer ouders gescheiden zijn, zullen we tijdens 1 gesprek beide ouders
informeren over de vorderingen van hun kind.
Meer informatie vindt u in de schoolgids.

Studiedagen
Dit schooljaar besteden de teams van De Regenboog en De Bonte Pael de studiedagen
aan het ontwerpen van een gezamenlijke missie en visie. De eerste studiedag vond
afgelopen vrijdag plaats. De teams zijn gekomen tot een aantal principes waarvan
onderzocht gaan worden hoe deze goed in de missie en visie opgenomen kunnen
worden.
Er is gekozen voor: Innovatief-flexibel, mindset-(zelf)vertouwen-samenwerken, respect,
kwaliteit en eigenaarschap-betrokkenheid.
Meerdere ouders hebben aangegeven graag mee te willen denken, maar dat dit voor
hen organisatorisch niet mogelijk is. Aangezien we uw input als waardevol zien, zijn we ons
momenteel aan het beraden hoe we u in dit traject op een andere wijze kunnen
betrekken. Ik hoop u hier binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Een klein deel van de opbrengst van de eerste missie-visie studiedag
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Burgerschap en Prinsjesdag
Op Prinsjesdag gaat groep 8 naar Den Haag. Dit is niet zomaar een leuk uitje, maar is een
bewust aanbod binnen ons onderwijsaanbod. Een van de gebieden waar een
basisschool aan werkt naast rekenen, taal en lezen is namelijk ‘burgerschap’. Actief
burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Natuurlijk is de school
gedurende de gehele dag een ‘oefenplaats’ voor burgerschap en integratie.
Burgerschapsvorming komt ook tot uiting in de wijze waarop onze school invulling geeft
aan de regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang
tussen leerlingen en leerkrachten.
Ons structurele aanbod voor burgerschap ziet er als volgt uit:
aanbieden van de Kanjertraining gedurende de gehele basisschoolperiode. Sociale
competenties zijn immers een voorwaarde om op de juiste wijze mee te draaien
binnen een gemeenschap.
deelname aan Dag van de Duurzaamheid en de Wecycle inzamelactie. Actief
burgerschap houdt ook in je verantwoordelijk gedragen ten opzichte van de wereld
waarin je leeft. Dag van de Duurzaamheid valt op 10 oktober. Informatie over de
Wecycle inzamelactie vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
vrijwel dagelijks gebruik van onze methode Trefwoord. We bereiden de kinderen voor
op en geven openheid over de samenleving en de diversiteit die daarin aanwezig is.
een abonnement voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8 op SamSam. De kinderen
wordt kennis aangeboden over de ander, in andere culturen, in andere
levensomstandigheden.
lesgeven over de democratie; een democratisch gekozen Kinderparlement,
aangepaste lesactiviteit in groep 7 op Prinsjesdag en het bezoek aan Prinsjesdag in
groep 8. Hiermee leren we de kinderen over de belangrijke basiswaarden in een
democratische rechtsstaat.

overblijfactiviteiten
Tijdens het overblijven komt iedere groep eens per week aan de beurt voor aan extra
vrijblijvende activiteit. De ene week kunnen de kinderen naast het buitenspelen kiezen om
te knutselen en de andere week wordt er een sportactiviteit aangeboden. Hiervoor is het
wel nodig dat er voldoende overblijfhulp aanwezig is. Om die reden is er op vrijdag geen
activiteit ingepland.
Kent u een volwassene die vrijwilligerswerk wil doen? Wij zijn op zoek naar overblijfouders.
Per overblijfbeurt is de vrijwilliger van 11.30-13.30 aanwezig. Hier staat een
onkostenvergoeding van 4,50 tegenover. Heeft u kinderen die overblijven terwijl u helpt,
dan hoeft dit niet betaald te worden. Zowel op De Regenboog als op de Bonte Pael is
hulp welkom.

Week 36 knutsel week
Maandag
Dinsdag
Donderdag

12:00-12:30
KA en KB
Groep 3
Groep 4

12:30-13:00
Groep 5
Groep 6
Groep 7 en 8

Week 37 sport week
Maandag
Dinsdag

12:00-12:30
Groep 4
KA en KB

12:30-13:00
Groep 7 en 8
Groep 5
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Donderdag

Groep 3

Groep 6

Week 38 knutsel week
Maandag
Dinsdag
Donderdag

12:00-12:30
Groep 3
Groep 4
KA en KB

12:30-13:00
Groep 6
Groep 7 en 8
Groep 5

Week 39 sport week
Maandag
Dinsdag
Donderdag

12:00-12:30
KA en KB
Groep 3
Groep 4

12:30-13:00
Groep 5
Groep 6
Groep 7 en 8

Week 40 knutsel week
Maandag
Dinsdag
Donderdag

12:00-12:30
Groep 4
KA en KB
Groep 3

12:30-13:00
Groep 7 en 8
Groep 5
Groep 6

Week 41 sport week
Maandag
Dinsdag
Donderdag

12:00-12:30
Groep 3
Groep 4
KA en KB

12:30-13:00
Groep 6
Groep 7 en 8
Groep 5

Week 42 knutsel week
Maandag
Dinsdag
Donderdag

12:00-12:30
KA en KB
Groep 3
Groep 4

12:30-13:00
Groep 5
Groep 6
Groep 7 en 8

Week 43 sport week
Maandag
Dinsdag
Donderdag

12:00-12:30
Groep 4
KA en KB
Groep 3

12:30-13:00
Groep 7 en 8
Groep 5
Groep 6

Jaarvergadering oudervereniging en medezeggenschapsraad
De jaarvergadering is dit jaar op donderdag 4 oktober vanaf 20.00 uur op de Bonte Pael.
Tijdens deze jaarvergadering kunt u een verslag van de activiteiten van het afgelopen
jaar verwachten alsmede een financieel vooruitzicht voor het komend jaar, mogelijk
gevolgd door een voor ouders interessant thema met een gastspreker.
Er volgt nog een officiële uitnodiging via de mail, maar zet u de datum alvast in de
agenda.
Wij hopen op een grote opkomst.

En verder…..
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
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school is verschenen. Wilt u a.u.b. daarom nieuwe telefoonnummers en emailadressen
doorgeven aan ons? Dit kan door een mail te sturen naar admin@bontepael.nl.
Recycling is belangrijk. Om kinderen te leren ook kleine
elektrische apparaten na afdanking in te leveren, houdt
Wecycle jaarlijks de landelijke inzamelactie met basisscholen.
Ook dit jaar doet De Bonte Pael mee. De inzamelactie loopt
vanaf nu t/m 9 november 2018. De verzameldoos staat in de
orthotheek, naast de hoofdingang.
Voor iedere school die meedoet,
doneert Wecycle bovendien een
bedrag aan Stichting Jarige Job.
Deze stichting trakteert kinderen uit
gezinnen waar geen geld is om hun
verjaardag te vieren op een
Verjaardagsbox. Meer informatie: www.jarige-job.nl.
Na 9 november is het niet mogelijk om bij ons op school apparaten in te leveren.
Vorig jaar heeft school als dank voor het inzamelen van elektrische apparaten een mooi
boekenpakket ontvangen.
*****************************************************************************************************
De eerste woensdag na de herfstvakantie, woensdag
31 oktober, is er weer een kledinginzameling op school.
Voor de herfstvakantie krijgen alle kinderen een witte
(Bags2school) zak mee naar huis. Dus mocht u nog
bruikbare kleding, pluche beesten, riemen, tassen en/of
schoenen hebben staan, lever deze dan in op
woensdag 31 oktober om 8.30 uur op het schoolplein
in. Na 08.30 uur kunnen wij de zakken niet meer aannemen of bewaren. U kunt de witte
Bags2school-zak of een gewone vuilniszak gebruiken.
De volgende kledinginzameling is na de meivakantie op woensdag 15 mei 2019.

Lege batterijen kunt u bij de administratie afgegeven.
*************************************************************************
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op donderdag 16 mei 2019. 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.
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Agenda voor september en oktober 2018
05-sep
10-sep
10-sep
12-sep
17-sep
18 sep
24-sep
25-sep
26-sep
01-okt
03-okt
04-okt
04-okt
16-okt
19-okt
20-okt
29-okt
31-okt
31-okt

Open Kanjerles in de groepen KA en KB, ouders welkom
Open Kanjerles in de groepen KA en KB, ouders welkom
Informatieavond
Geen school voor de groepen KA, KB, 3, 4, 5, 7, 8.
Europese sportweek
Groep 8 naar Prinsjesdag
In deze week vinden na schooltijd de 10
minutengesprekken plaats.
Schoolreis
Start Kinderpostzegels groep 7 en 8
In deze week vinden na schooltijd de 10
minutengesprekken plaats.
Studiedag, geen school
Jaarvergadering
Kinderboekenweek t/m 12 oktober
Dag van de duurzaamheid
Studiedag, geen school
Herfstvakantie t/m 26 okt.
Luizencontrole t/m 2 nov.
Bags2School
Open Kanjerles in groep 6, ouders zijn welkom

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij deze graag.
Vriendelijke groet,
het team van de Bonte Pael.
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