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Beste ouders, 

 

De zomervakantie zit er weer op; een nieuw schooljaar is weer gestart. We hopen dat u 

samen met de kinderen heeft kunnen genieten van een fijne zomer! 

Ons team is weer vol energie gestart aan het schooljaar. Wij gaan ook dit schooljaar ons 

best doen om er voor ieder kind een mooi en succesvol schooljaar van te maken! 

 

De eerste schooldag begon met een gezamenlijke opening in de aula en de start van 

onze Kanjerweken. Onder het kopje Kanjerweken vindt u meer informatie. 

We hebben de opening afgesloten met het zingen van het schoollied, onder begeleiding 

van juf Hille en groep 8. Juf Hille heeft in de vakantie een nieuw schoollied geschreven en 

dit op maandag snel ingeoefend met groep 8. Het klonk al prachtig! De komende weken 

gaat juf Hille het nieuwe schoollied met alle kinderen oefenen. Als alle kinderen het goed 

kennen, zullen we het nog een keer met elkaar zingen en dan kunnen we het u ook laten 

horen. 

In deze info kunt u over de volgende onderwerpen lezen: 

- Agenda     - Burgerschap en Prinsjesdag 

- Nieuws uit het team   - Klassenouder 

- Kanjerweken     - School op Seef 

- Informatie avond    - Kinderzwerfboek 

- Gesprekken en rapporten   - En verder…. 

- Leskracht     - Binnen gekomen Post 
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Agenda voor september t/m oktober 

1 sept t/m 20 sept  Kanjerweken 

16 sept    Informatie avond 

16 sept t/m 20 sept   Schoolbrengweek 

17 sept   Groep 8 naar Prinsjesdag 

19 sept    Ontruimingsoefening 

20 sept t/m 27 sept   Nationale sportweek 

23 sept    KA ouderles Kanjertraining, 8.30 uur 

25 sept    KB ouderles Kanjertraining, 8.30 uur 

25 sept    Start kinderpostzegelactie, groep 7 en 8 

26 sept    Groep 1 t/m 7 op schoolreisje   

30 sept t/m 11 okt  Groep 3 t/m 8 startgesprekken 

1 okt    Lesvrije dag 

2 okt     Start Kinderboekenweek 

8 okt     KB ouderles Kanjertraining, 8.30 uur 

9 okt     KA ouderles Kanjertraining, 8.30 uur 

9 okt     Inloopochtend, meer informatie met de tijden volgt snel 

10 okt     Jaarvergadering 

16 okt     Groep 6 ouderles Kanjertraining, 11.45 uur 

21 okt t/m 25 okt   Herfstvakantie 

30 okt     Lesvrije dag 

Heeft u de lesvrije dagen al in uw agenda gezet? Alle lesvrije dagen kunt u terug vinden in 

de schoolgids.  

 

Nieuws uit het team 

Zoals u weet hebben we aan het eind van het schooljaar afscheid 

genomen van Dhr. en Mevr. Daalmeijer. Gelijk ontstond de vraag 

binnen het team wie dan al hun werkzaamheden zou kunnen gaan 

doen.  

Vanuit het ministerie ontvangen scholen gelden om de werkdruk te 

verminderen. Teams mogen zelf bepalen op welke manier zij deze 

gelden willen in zetten. Ons team heeft de wens uit gesproken om 

een conciërge hiervoor aan te nemen.  

Wij zijn dan ook heel blij u te kunnen voorstellen aan Anne Marie Boer. 

Hieronder stelt zij zich aan u voor. 

Mijn naam is Anne Marie. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters, Jerina 

en Samira. Beiden hebben ook op de Bonte Pael gezeten. Vanaf 2002 kennen de 

kinderen mij als overblijfmoeder. Sinds 1 september heb ik de taken van mevr. Daalmeijer 

overgenomen. Ik hoop veel plezier te beleven op de Bonte Pael.  

Juf Anne Marie is iedere dag aanwezig van 7.00u tot 10.00u.  

 

Kanjerweken 

De komende 3 weken werken we met de kinderen op diverse manieren aan een goed 

groepsklimaat. Dat doen we middels 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 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: 
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- 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). 

 

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 juf Sandra Edelaar, groep 8. 

Wanneer u of de kinderen iets vertrouwelijks wilt bespreken kunt u altijd een gesprek met 

juf Monique of juf Sandra aanvragen. 

Op donderdag 19 september sluiten we de kanjerweken gezamenlijk af. Verschillende 

groepen zullen dan laten zien wat ze de afgelopen weken gedaan en geleerd hebben. 

 

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 van groep KA zijn op maandag 23 

september, 8.30 uur en op woensdag 9 oktober 8.30 uur. De kanjerlessen voor de ouders 

van groep KB zijn op woensdag 25 september om 8.30 uur en op dinsdag 8 oktober om 

8.30 uur.  

De eerste ouder kanjerles van groep 6 vindt plaats op woensdag 16 oktober om 11.45 uur. 

De tweede ouder kanjerles van groep 6 vindt plaats op maandag 23 maart om 14.30 uur. 

 

De data en tijden van de groepen 3, 4 en 5 ontvangt u ook spoedig. 

 

Informatieavond 

Wij nodigen u van harte uit voor onze informatieavond op maandag 16 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 uitnodiging via 

Social Schools hiervoor.  
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                                              Gesprekken en rapporten 

Voor de herfstvakantie vindt er een eerste gespreksronde plaats tussen 

leerkracht, ouder en eventueel ook de leerling (afhankelijk van de leeftijd), uit de 

groepen 3 t/m 8. De gesprekken vinden plaats in een periode van 2 weken (30 

september tot en met 11 oktober). Voorbeelden van mogelijke onderwerpen van 

het gesprek zijn: 

* Kennismaking 

* Sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag in de klas, welzijn 

* Aanpak/interventies n.a.v. de cito resultaten  

* Voorlopig advies Voortgezet Onderwijs in groep 8  

* Aanvraag onderzoek LeerWegOndersteundOnderwijs 

U krijgt voor deze gesprekken een uitnodiging via Social Schools op 

maandagavond 23 september. 

 
Op 20 februari gaat het eerste rapport voor de groepen 3 t/m 8 mee naar huis, 

inclusief een overzicht van de resultaten op de citotoetsen. Vervolgens vinden in 

een periode van 2 weken de gesprekken plaats.  

 

De eerste gesprekken bij de kleuters vinden plaats van 18 november t/m 29 

november. 

Meer informatie over oudergesprekken en het rapport vindt u in de schoolgids. 

 

Regenboog Wereldkist & Spectrumbox 

De nieuwe materialen voor wereld oriëntatie zijn in de 

vakantie binnen gekomen en staan al in de groepen van 4 

t/m 8. Het heeft vast uw nieuwsgierigheid of dat van uw kind al 

gewekt. 

U heeft in de schoolgids kunnen lezen dat we in de groepen 4 

t/m 8 voor de wereld oriënterende vakken (met uitzondering 

van verkeer) vanaf dit schooljaar gaan werken met de 

Regenboog Wereldkist en de Spectrumbox. We vinden het 

heel belangrijk dat ons onderwijs toekomst gericht is en dat de 

kinderen tegelijkertijd onderzoekend en ontwerpend leren. De 

Regenboog Wereldkist voor de groepen 4 en 5 en de 

Spectrumbox voor de groepen 6 t/m 8 sluiten hier heel goed 

bij aan. De kinderen werken aan projecten die aansluiten bij 

de ontwikkeling van de kinderen. Ieder project wordt 

afgesloten met een presentatie waarin het antwoord op de 

vooraf opgestelde onderzoeksvraag wordt uitgelegd aan de groep.  
 

Op dinsdag 1 oktober worden alle leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 geschoold in het 

werken met de Regenboog Wereldkist en de Spectrumbox. Hierna zal de leerkracht het 

gaan opstarten in de groepen. 
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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 de Wecycle inzamelactie. Actief burgerschap houdt ook in je 

verantwoordelijk gedragen ten opzichte van de wereld waarin je leeft. 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. 

 

Klassenouder 

De groepen 1 t/m 5 zijn op zoek naar klassenouders die de leerkracht kan ondersteunen 

bij diverse activiteiten. U kunt dan denken aan de leerkrachten helpen bij het organiseren 

van een (buitenschoolse) activiteit, het persoonlijk benaderen van hulpouders voor een 

activiteit, het regelen van een cadeautje voor een langdurig ziek kind enz. De vragen 

zullen afhankelijk zijn van de behoefte van de leerkracht en de groep. 

U kunt zich bij de leerkracht aanmelden wanneer het u leuk lijkt om klassenouder te zijn en 

op die manier de leerkracht te ondersteunen.  

 

School op Seef 

In de week van 16 t/m 20 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. Vorig jaar deden hier 200 scholen 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!  
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Via de speciale site, http://belofte.schoolopseef.nl, kunt u nu al samen met uw kind beloven 

om tijdens de Schoolbrengweek één of meerdere dagen lopend of op de fiets naar 

school te komen. U hoeft niet te beloven om altijd met de fiets te gaan maar u belooft 

wel om vaker te kiezen voor de fiets of om te lopen. Deze belofte maakt u bewust van alle 

voordelen van het fietsen. 

 

Op woensdag 18 september kunnen 

kinderen 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 

woensdagochtend 18 september 

om 8.20 uur  mee naar school. 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 voor de hele school een 

educatieve voorstelling over verkeer 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.  
 

Kinderzwerfboek 

Al vele jaren hebben we in de aula het Kinderzwerfboekenstation. De zwerfboeken die 

daar staan zijn van alle kinderen!  U kiest samen met uw zoon/dochter een boek uit (of 

twee) en neemt het boek mee naar huis en als uw kind het uit heeft, laat u het weer 

verder zwerven.  

U herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! U 

mag het gratis mee naar huis nemen en lezen. Op de binnenkant van de kaft zit soms ook 

een sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode.  Met die code kunt u de 

zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op deze website, 

krijgt u een mailtje en weet u waar het boek is. Wist u dat sommige boeken zijn gaan 

zwerven in Utrecht en nu al in Leeuwarden zijn? 

 

Vindt u het ook zo zonde om tijdschriften weg te gooien? 

We gaan ons zwerfboekenstation uitbreiden met tijdschriften 

voor volwassenen.  
Bij de Kinderzwerfboeken staat nu een kist ( misschien straks 

twee) met tijdschriften. Deze tijdschriften kunt u meenemen 

naar huis om te lezen. De tijdschriften kunt u na het lezen weer 

terugleggen in de tijdschriftenkist, dan 

hebben ook andere ouders er plezier van. Misschien heeft u zelf 

ook tijdschriften liggen die u kwijt wilt. Leg ze gerust in de 

tijdschriftenkist. 

In een andere kist verzamelen wij kookboeken. Heeft u misschien 

een kookboek dat u niet gebruikt, maar ook niet wilt weg 

gooien, doe het boek dan in de kookboekkist. Misschien kan 

iemand anders er een lekker recept uitkiezen.  

 

  En verder….. 
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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. Wilt u a.u.b. daarom nieuwe telefoonnummers en emailadressen 

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

 

******************************************************************************************************* 

 

De Bonte Pael doet wederom mee aan de 

Wecycle inzamelactie voor basisscholen. 

Vanaf vandaag tot 15 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 acctie dus! 

De doos voor uw afgedankte elektrische apparaten staat in de aula 

naast de trap. 

 

 ***************************************************************************************************** 

 

Lege batterijen kunt u bij de administratie afgegeven.  

 

 

 

***************************************************************************************************** 

 

De schoolfotograaf komt dit schooljaar op donderdag 18 mei 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.  

  

http://www.bontepael.nl/
mailto:bontepael@laurentiusstichting.nl
mailto:admin@bontepael.nl


 
www.bontepael.nl                    bontepael@laurentiusstichting.nl                 

Binnen gekomen post 

 

  
 

 

 

 

Het schooljaar is weer begonnen en wij als buurtsportcoaches hebben niet stil gezeten in 

de zomervakantie. Er is iets onwijs leuks ontwikkeld in samenwerking met verschillende 

sportverenigingen, namelijk: DELFT TRY OUT! 

Dit is een boekje waarin per sportvereniging 4 lessen worden aangeboden en hier kunnen 

kinderen zich voor inschrijven via de website www.delfttryout.nl. Onwijs leerzaam voor 

kinderen om hun passie op sportief gebied te ontdekken. De boekjes worden volgende 

week op school uitgedeeld aan de kinderen. Nieuwsgierig? Voor meer informatie kunt u 

alvast kijken op deze link:  https://youtu.be/LflAiS4ZZKU  
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Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij deze graag. 

Met vriendelijke groet, 

het team van de Bonte Pael. 
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