
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Nr. 8 

23 april 2021 

Beste ouders, 

 

Aanstaande vrijdag hebben we traditiegetrouw de Koningsspelen. Op beide 

scholen zullen er diverse sport en spelactiviteiten gedaan worden op het 

schoolplein. In deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. De BSO is afgelopen 

maandag weer open gegaan. Fijn voor alle kinderen en 

ouders die hier gebruik van maken! De juffen van de BSO 

hebben twee leuke activiteiten bedacht om thuis te kunnen 

doen. Misschien wel een goede tip voor de meivakantie? 

Ook hier leest u meer over in deze nieuwsbrief.  

Vanaf maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei is het 

meivakantie. We zien de kinderen graag maandag 10 mei 

weer op school. 

Heeft u de lesvrije dagen op 13 en 14 mei (Hemelvaart) en 

24 mei (Pinksteren) al in uw agenda gezet? Alle kinderen 

zijn deze dag vrij. 

Via deze weg meer informatie over de verschillende testen. 

Een antigeen zelftest is een coronatest die u in een winkel of apotheek kunt kopen 

en zelf kunt afnemen. 

Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten, als aanvulling, waarmee 

anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden. Zelftesten zijn niet 

bedoeld voor: 

• mensen met klachten 

• mensen die contact hadden met iemand met corona 

• mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied 
Wanneer uw zoon/dochter dus klachten heeft die passen bij Corona volstaat een 

negatieve testuitslag van een zelftest dus niet om weer naar school te kunnen. Bij 

klachten kunt u dan een afspraak maken bij de GGD. 

Corona  

Welkom! 



 

We kunnen ons voorstellen dat u in sommige gevallen snel wilt weten waar u aan toe 

bent wat betreft Corona. U zou daarom ook gebruik kunnen maken een sneltest. 

Adres gegevens van een sneltest straat is bijvoorbeeld: 

Snelteststraat Delft 

Kleveringweg 5 

2616 LZ Delft 

(Tegenover MCDONALD’S DELFT NOORD) 

E-mailadres: staysafe@covidchecker.nl 

 

Openingstijden: 

Maandag:   08:00 tot 11:00 en 16:00 tot 17:00 

Dinsdag:   08:00 tot 11:00 en 16:00 tot 17:00 

Woensdag:   08:00 tot 11:00 en 16:00 tot 17:00 

Donderdag:   08:00 tot 11:00 en 16:00 tot 17:00 

Vrijdag:   08:00 tot 11:00 en 16:00 tot 17:00 

Zaterdag:   11:00 tot 14:00 

Zondag:   11:00 tot 14:00 

 

Kosten voor deze sneltest is € 18,-.  Voor het afnemen van een sneltest bij kinderen is 

het maken van een afspraak niet nodig. Kinderen zijn onder begeleiding van 

ouders/verzorgers welkom tijdens de onderstaande openingstijden. 

Voorwaarden om de snelheid in de teststraat Delft blijvend soepel te laten verlopen 

zijn: 

• een vooraf ingevuld informatieformulier meenemen 

• alleen contante betaling mogelijk 

De teststraat Delft beschikt over getraind personeel die de test op de juiste wijze 

afnemen en de uitslagen op de juiste manier kunnen interpreteren. Het personeel is 

hiertoe gecertificeerd. 

Indien de uitslag positief getest is, is het advies direct in quarantaine te gaan. Een 

positieve test uitslag wordt op grond van de wet gemeld bij de GGD en de GGD 

neemt dan contact met desbetreffende persoon/ouders/verzorgers op. De 

ouders/verzorgers zijn zelfverantwoordelijk bij een positieve uitkomst hierover de 

school te informeren. 

Het vooraf in te vullen informatie-formulier vindt u in de bijlage van dit social schools 

bericht. 

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. 

Identiteit 



De kleine knul die wordt opgewacht door de stoere bink uit groep 8.  Het 

bescheiden meisje dat haar stem niet laat horen in de groep. De onzekere jongen 

die almaar smoesjes bedenkt om aan de spreekbeurt te ontkomen. Je kunt elkaar, 

wanneer je zwak of kwetsbaar bent, laten vallen of juist sterker maken. Dat vinden 

we op een boeiende manier terug in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring 

van Johannes. In zijn brieven beschrijft hij visioenen waarin een vrouw tegenover een 

draak en een lam tegenover een beest komen te staan. Een strijd van goed tegen 

kwaad waarbij uiteindelijk het goede zal overwinnen. In dit thema denken de 

kinderen erover na waarom het 

belangrijk is om elkaar te versterken op 

momenten dat je kwetsbaar bent. Ze 

ontdekken dat jezelf versterken, je 

helpt om sterker en zelfbewuster in het 

leven te staan. En ze worden zich 

ervan bewust dat je er samen aan 

kunt bijdragen om ook als groep 

sterker te worden.  

Tijdens de kanjertraining leren de kinderen dat 

wanneer ze geen aandacht geven aan vervelend 

gedrag en ze geen meeloopgedrag vertonen de 

kans groot is, dat vervelend gedrag uiteindelijk 

uitdooft. We bespreken met de kinderen doe niet 

mee, dan doe je veel. Geef geen benzine aan 

vervelend gedrag. Veel grensoverschrijders 

hebben namelijk jouw aandacht nodig, jouw 

applaus, jouw lach, jouw ergernis en angst om 

voort te kunnen gaan met vervelend gedrag. Reageer je niet op de 

grensoverschrijders en ga je gewoon door met wat je aan het doen bent dan zal het 

gedrag vanzelf stoppen. Stopt het niet? Dan ga je naar de leerkracht toe. Een 

mooie oefening die bij dit onderwerp hoort en die we met de onderbouwgroepen 

doen kun je ook thuis doen. 

Ga tegen over elkaar staan. Zet een wekker op 3 min. Kijk elkaar gedurende de drie 

minuten in de ogen en zorg er samen voor dat je beiden niet in de lach schiet.  

Een variant erop kan zijn; ga weer tegen over elkaar staan. Laat de timer mee lopen 

en 1 persoon probeert de ander aan het lachen te krijgen. Wie krijgt de ander het 

snelst aan het lachen? 

 

 

 

 

 

 

 

Kanjertraining 



Groep 3 De Regenboog 

De afgelopen tijd hebben wij gewerkt aan het 

thema kunst.  

We hebben een heus museum in onze klas! Waar 

de kinderen een entreebewijs moesten kopen, 

een rondleiding konden krijgen of wat konden 

drinken in het restaurant. Daarnaast hadden we 

twee ateliers waarin er kunstwerken gemaakt 

konden worden. We hebben veel geleerd over 

verschillende kunstenaars, liedjes gezongen in het 

Engels over de kleuren en gelezen over Zeb die 

naar het museum ging met zijn oom.  

 

Groep 7 De Bonte Pael 

Bij de wereldoriënterende vakken heeft groep 7 

een circuit over bomen gedaan. Hoe weet je hoe 

oud een boom is, welke bladeren en bast horen 

bij welke boom? Welke vruchten hebben de 

bomen enz. De kinderen vonden het heel leuk en 

hebben er veel van geleerd.  

 

 

 

Na een gekke periode gaat de kinderopvang eindelijk weer open. 

Dat betekent dat  BSO’s de Bonte Pael  en de Regenboog op 19 

april de deuren weer hebben geopend voor alle kinderen. Niet 

alleen de juffen van de BSO vinden dat heel leuk, maar wij weten 

zeker dat ook de kinderen het heel leuk vinden.  

Zoals jullie hebben kunnen lezen in social schools heeft juf Stephanie 

een nieuwe baan gevonden en heeft ze afscheid genomen.  

Juf Mirella heeft haar examen gehaald en gaat de Bonte Pael 

helaas binnenkort ook verlaten. We wensen hen veel succes en 

hopen dat zij veel plezier zullen hebben in hun nieuwe baan. 

Tijdens de periode van de noodopvang, hebben wij niet stilgezeten. 

De inrichting van 

de BSO de Bonte Pael is flink 

aangepakt en er is heel veel 

veranderd.  We hebben een 

heleboel nieuw speelgoed en 

leuke, nieuwe meubeltjes 

gekregen. Zo hebben wij een 

nieuwe voetbaltafel waar je 

samen mee kan spelen, een tipi-

Nieuws van uit de groepen 

Nieuws van de kinderopvang 



tent waarin je lekker kunt relaxen 

en een nieuwe speelkeuken voor 

in de huiskamer. Daarnaast 

hebben we een aantal meubels 

erbij, zoals een klein tafeltje voor 

in de leeshoek, een grote tafel, 

nieuwe vloerkleedjes, een klein 

tafeltje met bijbehorende krukjes, 

nieuwe lampen en kussenhoezen. 

Dit is echter nog niet alles. Ook de huiskamer en de aula is opnieuw ingericht. In de 

huiskamer is nu een leeshoek, speelhoek, knutselhoek en relaxhoek. Ook in de aula 

zijn aparte plekjes gemaakt om te lezen, te spelen, te knutselen en om op de ‘Wii’ te 

spelen. 

 

De juffen van de BSO hebben twee leuke activiteiten bedacht die jullie thuis kunnen 

uitvoeren. Namelijk: Maak je eigen squishy ei en maak je een eigen regenboog.                                 

Let goed op, hieronder vind je de uitleg. 

Squishy ei:  

Wat heb je nodig:    

- 1 ei 

- Een glas 

- Azijn 

Stap 1:  

Leg het ei in een glas en schenk er zoveel azijn bij totdat het ei onderwater staat. Kijk 

wat er gebeurt. 

Stap 2:  

Laat het ei een dag in het glas liggen en kijk nog een keer wat er gebeurt. 

Stap 3:  

Haal na drie dagen het ei uit het glas en spoel het af met water. Wat is er nu 

gebeurd met het ei? 

Na de derde dag kun je de schaal van het ei afhalen en kun je voorzichtig in het ei 

knijpen. Je hebt nu je eigen squishy ei!  

 

Je eigen regenboog maken 

Wat heb je nodig? 

- Spiegel/ vergrootglas 

- Een plantenspuit 

- De zon 

Stap 1:  

Neem de plantenspuit en de spiegel mee naar buiten. 

Stap 2:  

Pak de spiegel en zorg dat de zon erin schijnt. 

Stap 3:  

Spuit het water uit de plantenspuit midden in de zonnestraal in de spiegel. Als het 

goed is komt er nu een regenboog tevoorschijn!  

 

Tip : Kijk niet in de spiegel als de zon erin schijnt. Dit is namelijk erg fel en niet zo goed 

voor je ogen!  



Je kunt deze activiteit alleen doen, maar het is leuker om samen met een vriendje of 

vriendinnetje te doen ! 

Veel plezier met de activiteiten. 

Vandaag 23 april vinden traditiegetrouw de Koningsspelen plaats! Gelukkig hebben 

wij een programma in elkaar gezet waarbij we dit Covid-proof kunnen vieren. De 

groepen worden niet gemengd en gaan een gezellige dag met hun eigen klas 

tegemoet.  

 

We starten de dag met een heerlijk Koningsontbijt. Na het ontbijt gaan we met alle 

groepen, van alle twee de scholen tegelijk, digitaal de Koningsspelen openen met 

het lied van Kinderen voor Kinderen “Zij aan zij”.  In dit filmpje doet juf Celeste het 

dansje voor: https://www.youtube.com/watch?v=R-LH7EyR2GI&t=2s  

 

Na het openingslied zijn er diverse pleinspellen. Het 

thema van de Koningsspelen is “ik +jij=wij”. Er zijn 

dus ook zeker verschillende samenwerkingsspellen 

die de kinderen kunnen doen. De kinderen mogen 

deze dag natuurlijk in het oranje naar school 

komen.  

 

 

 

We gaan weer een 

peuterochtend op afstand geven!  

Dit keer met het thema Sprookjes.   

U kunt zich voor deze ochtend 

inschrijven door uiterlijk voor 

donderdag 27 mei 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 31 mei 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.  

Koningsspelen 

Peuterochtend op afstand 

https://www.youtube.com/watch?v=R-LH7EyR2GI&t=2s
mailto:admin@bontepael.nl
mailto:nvhoen@rkbsderegenboog.nl


Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent Covid-19 wordt de schoolreis van de 

Bonte Pael van dinsdag 18 mei verplaatst naar dinsdag 22 juni. We hopen dat de 

schoolreis eind juni door kan gaan. Meer informatie hierover volgt na de 

meivakantie.   

Beide scholen hebben sinds kort een abonnement op ZangExpress. ZangExpress is 

een digitale muziekmethode waarbij 

kinderen ook thuis kunnen oefenen. Tijdens 

de muziekles, maar ook in de klas, gaan we 

gebruik maken van ZangExpress. In de 

muziekles maken we ook gebruik van de instrumenten en liedjes en in de klas is het 

ter ondersteuning van de andere vakken. Er zitten bijvoorbeeld liedjes in om de tafels 

of provincies te leren. Ook sluiten veel liedjes aan bij thema's in de klas. 

De website is helemaal vernieuwd en er zijn wereldse liedjes bijgekomen. 

Er zijn onder andere ook nieuwe liedjes uit o.a. Turkije, China, Marokko, Syrië etc.  

Hoe leuk is het dat kinderen meer te weten komen over een ander land of misschien 

een lied in hun eigen taal zingen op school. 

Een voorproefje van een aantal liedjes kunt u vinden 

op: https://www.facebook.com/zangexpress 

De kinderen hebben via de muziekdocent een inlogcode 

ontvangen. Ga naar: https://zangexpress.nl/ Klik op mijn 

zangexpress; ik ben een leerling.  Of via mobiel, druk op de rode 

playknop. 

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 8.30 uur kunnen wij de zakken 

niet meer aannemen of bewaren.  

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

activiteiten voor de kinderen bijvoorbeeld de sportdag. 

Schoolreis Bonte Pael 

ZangExpress 

 

Bags2school  

 

https://www.facebook.com/zangexpress
https://zangexpress.nl/


Volgende inzameling is volgend schooljaar op 28 oktober 2021 wederom voor  

allebei de scholen. 

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. 

 

23 april  Koningsspelen 

26 april t/m 7 mei Meivakantie 

13 t/m 14 mei Hemelvaart, lesvrije dagen 

18 mei   Bags2School bij de Bonte Pael en de Regenboog 

24 mei   Pinksteren, lesvrije dag 

18 juni   Studiedag, alle kinderen vrijdag  

22 juni   Schoolreis Bonte Pael onder voorbehoud 

12 juli    Rapporten mee groep 2 t/m 8 

16 juli   Eerste dag zomervakantie, alle kinderen vrij 

Agenda 

Inschrijven peuters 

 



 

 

Binnen gekomen post 


