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29 maart 2021 

Beste ouders, 

Hierbij ontvangt u de nieuwste nieuwsbrief. De lente is begonnen. We zien het terug 

in de natuur. Bomen lopen uit, bloembollen versieren de grasvelden en de dagen 

worden weer langer. Met de kinderen staan we deze week stil bij het Paasfeest, een 

feest van hoop en nieuw leven. Zoals ieder jaar 

hebben we verschillende activiteiten bij dit feest. 

Deze keer helaas een beetje anders dan normaal 

maar gelukkig hebben we goede oplossingen 

gevonden. Via social schools krijgt u een kijkje in 

het feest op school.  

Wij wensen u een fijn Paasfeest. 

 

Heeft u de Paasvrije dagen al in uw agenda 

staan? Op vrijdag 2 april en maandag 5 april zijn alle kinderen vrij. Bij de agenda 

vindt u voor de komende periode nog meer lesvrije dagen. 

Wat fijn om te zien dat velen van u een mondkapje draagt op de speelplaats. 

Hartelijk dank hiervoor! Bij de laatste nieuwsbrief was het “snottebellen” beleid nog 

niet duidelijk. Nu duidelijk is dat kinderen die verkouden zijn niet naar school mogen 

komen, voegen we bij deze nieuwsbrief ook de nieuwste beslisboom toe. De 

uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind 

moet de boom apart doorlopen worden. 

 

In de groepen is geprobeerd om het advies op te volgen in kleine bubbels te 

werken. Het idee daarachter is, dat wanneer kinderen gedurende de dag slechts 

met 2 of 3 andere kinderen in contact komen, niet de hele groep in quarantaine 

hoeft bij een positieve besmetting in de klas. Het is echter niet haalbaar om op die 

manier met de kinderen te werken. Dit houdt helaas in dat wanneer er iemand in de 

groep positief getest wordt, de hele groep in quarantaine moet.  

Corona  

Welkom! 



In een enkele bovenbouwgroep vormen de leerkracht en de leerlingen 2 aparte 

bubbels. De ouders van de betreffende groep zijn hiervan al op de hoogte. 

 

Als je liefhebt, eerlijk waar, 

wil je geven, elke dag. 

Voor een knipoog of een lach 

doe je alles voor elkaar. 

  

Eenvoudiger dan in deze regels uit een 

gedichtje voor de middenbouw kun je het 

thema bijna niet weergeven. Liefhebben is 

onvoorwaardelijk en belangeloos iets doen 

voor de ander. Kinderen zijn daar heel 

spontaan in. Ze vinden het leuk om een 

ander een cadeautje te geven. Om met 

iemand te spelen, om hun tijd en aandacht 

te delen. Om gewoon bij iemand te zijn die 

jouw aanwezigheid fijn vindt of nodig heeft. 

Liefhebben is dit jaar het Paasthema en dat is niet zomaar. Jezus wordt in de Bijbel 

beschreven als iemand die mensen benadert vanuit liefde. Zieken geneest hij, 

zondaars vergeeft hij en mensen die door anderen met de nek worden aangekeken 

zoekt hij op. Het liefhebben lijkt bij hem zó enorm grenzeloos, dat hem dit door 

anderen wordt kwalijk genomen. Zijn leven eindigt aan het kruis. Maar met Pasen 

vieren Jezus’ volgelingen dat zijn levensinzet voor een meer liefdevolle wereld niet 

hoeft te eindigen. 

In dit thema zien de kinderen dat liefde een woord is dat je kunt doen. Ze leren de 

verschillende talen waarin liefde zich kan uiten en groeien daarin. Iets geven zonder 

iets terug te willen. Op een positieve manier over elkaar spreken. Elkaar ruimte en 

aandacht geven, en hulp aan wie jou nodig heeft. 

 

Op donderdag 18 maart was de 

Kangoeroewedstrijd. De W4Kangoeroewedstrijd is  

 

een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in 

maart op heel veel scholen wordt georganiseerd 

en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In 

Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen 

mee op 2350 scholen.  

De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de 

basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.  

Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, 

wizBRAIN en wizPROF.  

Identiteit 

Kangoeroewedstrijd 



 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een 

vonkje creativiteit en een flits van inzicht vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn 

gegeven, één is er goed. Welke?  

De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. 

Voorafgaand aan de Kangoeroewedstrijd mocht iedereen uit groep 3 t/m 8, die 

wilde, meedoen aan de voorronde. Zo heeft iedereen de kans gekregen om te 

proeven aan uitdagende, wiskundige rekenopgave. Van iedere groep hebben de 

vijf kinderen met de meeste punten vervolgens meegedaan aan de wedstrijd op 18 

maart.  

 

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. Hieronder een voorbeeld van 

een oefening. Leuk om samen met uw kind eens te proberen!  

 

De ouder doet zijn ogen dicht en legt de 

handen op de schouders. De ouder loopt door 

het huis. Het kind geeft aanwijzingen over 

waar de ouder naar toe mag lopen. De 

aanwijzingen zijn zo dat er geen botsingen 

gebeuren. De ouder loopt op een rustige 

manier zodat de aanwijzingen ook op tijd 

gegeven kunnen worden. Zijn jullie te 

vertrouwen? Nu de beurt wisselen, durven jullie 

dan ook op elkaar te vertrouwen? 

 

Na de voorjaarsvakantie zijn de kleutergroepen 

gestart met het thema kinderboerderij. Met de 

kinderen zijn we in gesprek gegaan over wat is een 

kinderboerderij, welke dieren zijn daar en wat kun je 

allemaal doen bij de kinderboerderij. Naast de 

huishoek is er in de klas ook een kinderboerderij. In de 

kinderboerderij zijn allemaal jonge dieren te vinden. 

De dieren hebben hokken nodig. Op de hokken staan de namen van de dieren. 

Natuurlijk hebben de dieren ook eten nodig. Mag ieder dier even veel eten? Hoe 

weten we hoeveel gram een dier aan eten krijgt? Kortom een mooi thema om met 

kinderen te gaan ontdekken en aan het werk te gaan rondom hoeveelheden, 

wegen, tellen, letters enz.  

Kanjertraining 

Nieuws uit de kleutergroepen 



De afgelopen studiedagen hebben we gesproken over het begrijpend 

leesonderwijs, Engels en technisch lezen. Technisch lezen is het "echte" lezen. Bij 

welke letter hoort welke klank, hoe plak ik de klanken aan elkaar, welk woord staat 

er dan.  

Het onderwijs rondom technisch lezen is op beide scholen nu gelijk getrokken en 

afgestemd. Alle leerkrachten zijn zich nu na deze studiedag bewust van de 

doorgaande lijn van het technisch lezen. Iedere groep telt mee!  

Bij de kleuters leren ze bijvoorbeeld hoe je een zin langer kunt maken, maar ook 

rijmen. Dat zijn voorwaardes om tot lezen te kunnen komen. In groep 3 leren ze alle 

letters. In groep 4, 5 en 6 worden de woorden langer en komen er nieuwe 

leesmoeilijkheden bij. Woorden met -ge- zoals gevaar en gedachte in groep 4. 

Woorden met -eau-, zoals cadeau of bureau in groep 6. In de groepen 7 en 8 

kunnen deze geleerde leesmoeilijkheden worden toegepast in teksten van Leskracht 

of begrijpend lezen.  

Daarnaast hebben we gekeken naar hoe je een technisch leesles goed kan 

vormgeven, zodat er in de leestijd door alle leerlingen zo veel mogelijk gelezen 

wordt.  

Op een later moment gaan we met het team kijken hoe je binnen een technisch 

leesles kan differentiëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de methode toetsen nemen we op beide scholen twee keer per jaar 

citotoetsen af. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen goed volgen. 

Daarnaast kunnen we ook meten of ons onderwijsaanbod door de leerlingen goed 

is opgepakt en welk aanbod de leerlingen daarna moeten krijgen. Vanaf 9 maart 

zijn we in de groepen 3 t/m 7 gestart met de midden citotoetsen. Als we de 

resultaten van de citotoetsen hebben zullen we die met u delen. 

 

 

  

Citotoetsen 

Studiedagen 



Wij willen oefenen!!!  

Nou dat kan! Op school leer je iedere dag veel nieuwe dingen, maar het is ook 

belangrijk dat je de kans krijgt om de stof in te oefenen en je steeds meer eigen te 

maken. De groepen 1 t/m 6 hebben eind vorig jaar Drempelspellen gekregen om 

basisvaardigheden als goed leren tellen, sommen tot 10, 20 en 100 en tafelsommen 

goed in te kunnen oefenen. Voor de groepen 7 en 8 zijn nu de spellen van Met 

Sprongen Vooruit aangeschaft. Daarmee kunnen de kinderen zich vaardigheden als 

rekenen met procenten, breuken en kommagetallen spelenderwijs heel goed eigen 

maken.  Met de spellen Kommasnelweg, Vlaaien snaaien en Hartenbreker kunnen 

de kinderen nu volop oefenen en hun rekenvaardigheden versterken.  

 

 

Het is belangrijk dat kinderen en hun ouders, verzorgers veilig naar school kunnen. 

We vragen u daarom om de auto’s te parkeren op de parkeerplaatsen die 

daarvoor bedoeld zijn en dan het laatste stukje lopend naar school te komen. 

Alvast bedankt voor de medewerking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid rondom de school 

Rekenen 



We gaan weer een peuterochtend op afstand geven!  Dit keer met het thema 

Kinderboerderij.   

U kunt zich voor deze ochtend inschrijven door uiterlijk voor donderdag 15 april 2021 

een mail te sturen naar admin@bontepael.nl of nvhoen@rkbsderegenboog.nl 

Deelname is gratis 

Dit keer kunt u de materialen en de 

beschrijving van de peuterochtend niet 

op school ophalen. Wij zullen de 

materialen in de week van 19 april naar 

de kinderen opsturen. Geef daarom bij 

aanmelding ook jullie adres aan ons 

door. Ook zal er weer een prentenboek 

digitaal worden voorgelezen. De link 

hiervoor ontvangt u dan via de mail.  

 

Ook al is het schooljaar nog lang niet klaar, wij zijn al bezig met volgend schooljaar. 

Om een indicatie te hebben hoeveel kleuters wij volgend schooljaar (en de jaren 

daarna) kunnen verwachten, vragen wij u om uw peuter op tijd aan te melden op 

school. 

Inschrijfformulier kunt u krijgen bij de administratie op 

school of vindt u op de website 

  

 

 

Op dinsdag 18 mei is er weer een Bag2school kledinginzameling op de Bonte Pael 

en voor de eerste keer bij de Regenboog. 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 dinsdag 18 mei tot 8.30 

uur op het schoolplein neerzetten. Na 08.30 uur kunnen 

wij de zakken niet meer aannemen of bewaren.  

Bags2school  

Inschrijven peuters 

Peuterochtend op afstand 

mailto:admin@bontepael.nl
mailto:nvhoen@rkbsderegenboog.nl


Het opgehaalde geld gaat naar de oudervereniging en wordt gebruikt voor leuke 

activiteiten voor de kinderen bv de sportdag. 

Volgende inzameling is volgend schooljaar op 28 oktober 2021 

 

De schoolfotograaf is op de Regenboog al geweest. Op de Bonte Pael komt de 

schoolfotograaf op donderdag 8 april 2021. 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.  

 

  

 

 

 

 

29 mrt   Verkeersexamen groep 7 

2 april   Goede vrijdag, lesvrije dag 

5 april   Tweede Paasdag, lesvrije dag 

15 april  Inschrijven voor de peuterochtend op afstand 

20 t/m 22 april   Centrale eindtoets groep 8 

23 april  Koningsspelen/Sportdag, onder voorbehoud 

26 april t/m 7 mei Mei vakantie 

13 t/m 14 mei Hemelvaart, lesvrije dagen 

18 mei   Bags2School bij de Bonte Pael en de Regenboog 

24 mei   Pinksteren, lesvrije dag 

 

 

￼ 

Agenda 

Schoolfotograaf op de Bonte Pael 


