
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Nr. 3 

3 november 2020 

Beste ouders, 

 

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. We 

kunnen terugkijken op een mooie en goede start van het 

schooljaar. De Kinderboekenweek met als thema “En 

toen” hebben we voor de herfstvakantie afgerond. Bent u 

benieuwd wat ze rondom dit thema in de kleutergroepen 

hebben gedaan? U leest er meer over in deze nieuwsbrief.  

We gaan op weg naar de gezellige en ook drukke tijd van 

Sinterklaas en Kerstmis. De werkgroepen zijn al gestart met 

de voorbereidingen voor deze feesten. We zullen de 

feesten waarschijnlijk anders gaan vieren dan u van ons gewend bent. Dat heeft 

alles te maken met het Covid-19 virus wat ons allemaal bezig houdt. Desalniettemin 

gaan we er met elkaar iets moois van maken! 

 

Het aantal besmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Ook op onze scholen 

merken we dat Covid-19 steeds een beetje dichterbij komt. We proberen u zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom Covid-19 op onze 

scholen. 

Voor het basisonderwijs is er een nieuw protocol opgesteld. Helaas gaan we 

daarmee weer een klein stapje terug. Hieronder de wijzigingen in het protocol: 

 Leerkrachten zullen na lestijd hun werkzaamheden, daar waar mogelijk, thuis 

verder voortzetten.  

 Gesprekken tussen leerkrachten en ouders zullen weer digitaal plaatsvinden. 

 Het advies van de overheid is om de reisbewegingen zoveel als mogelijk te 

beperken. Dit betekent dat er geen excursies ed. meer gedaan zullen 

worden. 

 We willen u vragen om voor en na schooltijd rondom de school 1,5m afstand 

te houden van elkaar en het liefst zo snel mogelijk weer naar huis te gaan. 

Welkom! 

Covid-19 



In de vorige nieuwsbrief hebben we beschreven wanneer kinderen wel/niet naar 

school mogen komen. Hierin is niets veranderd. Voor de volledigheid hieronder 

nogmaals de stappen: 

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar 

school.  

Thuis blijven en testen* is wel nodig als kinderen:  

 In contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten 

ontwikkelen  

 Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek  

 Ernstig ziek zijn  

*Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool 

hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.  

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:  

 Als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 

gerelateerde klachten  

 Als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde 

COVID-19  

 Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven de 38 graden Celsius) en/of 

last van benauwdheid heeft 

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer 

dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 

24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts 

als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen 

uiteraard getest worden. 

 

In de scholen doen we ons best om een gezonde situatie te creëren. We ventileren 

veel, doen ons best om onderling zo goed als het kan af stand te bewaren. We laten 

de kinderen heel veel hun handen wassen. Zodra één van ons twijfelt over de 

gezondheid, laten we ons testen. 

We merken ook dat we van u veel medewerking krijgen. U houdt ons goed op de 

hoogte over de gezondheid van uw kind of u zelf en neemt de stappen die nodig 

zijn voor de gezondheid van ons allemaal. We zien ’s ochtends weer meer kinderen 

(uit de groepen 3 t/m 8) alleen het 

schoolplein op lopen waardoor het 

minder druk is op het schoolplein. 

Ook bij het einde van de schooldag 

zien we dat het minder druk is op het 

schoolplein. Hartelijk dank hiervoor! 

 

 

 

 

 



In de periode van 26 oktober tot en met 15 november staat het thema ‘strijden’ in 

Trefwoord centraal. Het gaat over strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen en 

omgaan met conflicten.  

Strijd is van alle tijden: om te overleven vechten mens en dier tegen elkaar, tegen 

een overstroming, tegen eenzaamheid, tegen het coronavirus. Strijd maakt deel uit 

van de natuur en daarmee van ons wereldbeeld. Zo zit de wereld nu eenmaal in 

elkaar. Het is goed om met de kinderen stil te staan bij de zin en onzin van strijd en ze 

te leren dat ze er vragen bij mogen stellen. De Bijbelverhalen in dit thema 

beschrijven de lotgevallen van Gideon. 

In de digitale omgeving van Trefwoord staan ook tegels 

met informatie klaar over feest- en gedenkdagen. In deze 

periode kan er aandacht besteed worden aan: 

De verjaardag van de profeet, 29 oktober 

Allerheiligen, 1 november 

Allerzielen, 2 november 

Dankdag voor gewas en arbeid 

Sint Maarten, 11 november 

Divali, 14 november 

Kinderen komen daardoor tot de ontdekking dat andere 

mensen andere feesten vieren. Zo komen ze in aanraking 

met andere culturen en godsdiensten. 

 

Heeft u vandaag een appje gestuurd, door uw tijdlijn gescrold, televisie gekeken of 

een tablet gebruikt? (Digitale) media spelen een belangrijke rol in ons dagelijkse 

leven, ook in dat van uw kinderen. Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de 

week van de Mediawijsheid (van 5 t/m 13 november) besteden wij extra aandacht 

aan mediawijsheid. In de groepen 7 en 8 doen we dit door het spelen van de serious 

game MediaMasters. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de 

gevaren van media. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, 

privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. 

Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden leerlingen vijf speldagen 

lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in 

de klas en thuis ThemaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over 

mediawijsheid. De klas die de meeste punten (‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest 

mediawijze klas van Nederland’ noemen en wint mooie prijzen. Iedere leerling 

ontvangt na afloop een MediaMasters-certificaat van deelname. Kijk voor meer 

informatie op de website van MediaMasters: www.mediamasters.nl 

 

MediaMasters is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid (6 tot en met 13 

november 2020). Dit jaar staat de campagneweek in het teken van media en 

gezondheid. Hoe kunt u media gebruiken om gezond te blijven? Hoe haalt u met 

behulp van media het beste uit u zelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. Waar 

Identiteit 

Week van de Mediawijsheid 

http://www.mediamasters.nl/


voelt u zich goed bij? U hebt het zelf in de hand. Kijk voor meer informatie op de 

website: www.weekvandemediawijsheid.nl 

MediaMasters en de Week van de Mediawijsheid zijn een initiatief van Netwerk 

Mediawijsheid, dat met meer dan duizend aangesloten organisaties werkt aan een 

Nederland waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Het netwerk 

wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk: Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet 

en Koninklijke Bibliotheek. ThemaMissies en vragen in MediaMasters worden 

samengesteld uit het aanbod van het netwerk. 

 

 

De kleuters hebben de afgelopen periode gewerkt rondom 

het thema Dinosaurussen. Dit thema sloot mooi aan bij het 

thema van de Kinderboekenweek “En Toen”. In alle 

kleutergroepen is er een archeoloog op visite geweest (één 

van de leerkrachten speelde dit) die iets vertelde over haar 

werk. Vervolgens was de zandtafel/zandbak omgetoverd 

tot speelhoek om daar net als de archeoloog dinobotten 

op te graven. In iedere klas ontstond er een dinomuseum. 

Het dinomuseum kon je alleen bezoeken wanneer je een 

entreekaartje kocht en betaalde met gepast geld. De 

museummedewerker moest er natuurlijk ook voor zorgen 

dat de alle dino’s en botten netjes gesorteerd waren en 

er moesten bordjes komen waarop te lezen was wat je 

kon zien. Op die manier waren de kleuters spelend in de 

hoeken ook bezig met onder andere tellen, sorteren en 

letters. 

Het thema dinosaurussen was een groot succes; niet 

alleen voor onze kleuters maar ook voor onze 

leerkrachten. Wat hebben we toch een mooi vak!  

 

Herfstspeurtocht voor de groepen 3 

Naast woordjes lezen en sommetjes maken hebben de groepen 3 ook een heerlijke 

herfstwandeling gelopen in het Heemspark. De kinderen gingen onder begeleiding 

van een ouder in het park op onderzoek uit. In het park kregen de groepjes kaartjes 

met opdrachten. De kinderen moesten 5 verschillende blaadjes zoeken, op zoek 

naar paddenstoelen, het grootste blad zoeken en over bruggetjes lopen. Het was 

een super leuke ochtend! 

 

Nieuws uit de kleutergroepen 

Nieuws vanuit de andere groepen 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Sofa 

 

Heeft u de twee nieuwe banken al zien staan op het plein bij de Dasstraat in Tanthof 

Oost? Eén van deze banken is ontworpen door de leerlingen van groep 6, vorig 

schooljaar. De ondernemersvereniging Tanthof heeft vorig jaar een ontwerpwedstrijd 

gehouden voor alle scholen van het Tanthof. Het ontwerp van groep 6 was 1 van de 

twee winnende banken. De bank is prachtig geworden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de eerste periode van school is alweer het eerste sporttoernooi van start gegaan. 

Dit was het voetbaltoernooi bij Vitesse Delft voor de groepen 7 & 8 van de 

Regenboog en de Bonte Pael. Het was even een ander toernooi dan normaal. Het 

was een keer verplaatst/afgelast en vooral heel stil langs de zijlijn (geen 

toeschouwers). Maar dat mocht de pret niet drukken voor de kinderen en ze 

hebben super hard hun best gedaan. Op naar het volgende sporttoernooi! 

De buurtsportcoach heeft de nieuwe activiteiten t/m februari al bekend gemaakt. 

Allemaal leuke activiteiten waar de kinderen zich voor kunnen inschrijven. 

Sport 



 

 

Herhaalde oproep invullen beeldgebruikvoorkeuren: 

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 

beeldgebruikvoorkeuren 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. 

Social Schools/AVG 



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. 

  

 

Er is een nieuwe BSO medewerker en hieronder stelt hij zich aan u voor. 

Hallo allemaal, 

Ik ben Ian van Baalen en ik ben 19 jaar. Mijn hobby is voetbal en 

dit doe ik bij Excelsior Rotterdam. Ik ben de nieuwe BSO 

medewerker en coördinator van de TSO. Dit betekent dat ik op de 

locaties het Klavertje, de Bonte Pael en de Regenboog te vinden 

ben. Ik doe elke dag de VSO en TSO. Ook zal ik wel eens te zien 

zijn op de NSO en dat is dan alleen op de woensdag. Ik hoop u 

voldoende te hebben geïnformeerd. 

Groetjes Ian van Baalen 

Door de extra coronamaatregelen kunnen we helaas geen peuterochtend meer op 

school doen. Maar niet getreurd; we gaan de online peuterochtenden weer 

oppakken. U kunt zich inschrijven voor deze ochtend door 

uiterlijk voor donderdag 26 november een mail te sturen 

naar admin@bontepael.nl  

Het is mogelijk om dan op maandag 30 november een 

pakketje met materialen en een beschrijving van de 

activiteiten op te halen zodat je thuis gezellig met je peuter 

aan de slag kan. Ook zal er weer een prentenboek digitaal 

voorgelezen worden. De link hiervoor ontvang je via de 

mail. 

 

 

 

Nieuws van de school 

Team 

Peuterochtend 

mailto:admin@bontepael.nl


Voor het nieuwe schooljaar kunt u uw kind weer aanmelden voor de overblijf via het 

ouderportaal. 

Wanneer u vaste dagen overblijf wilt kunt u dit doorgeven bij 

svingerling@bontepael.nl  Als u al vaste dagen heeft doorgegeven aan mij hoeft u 

uw kind niet meer aan te melden in het ouderportaal. U hoeft uw kind dan alleen af 

te melden wanneer hij/zij afwezig is. Anders wordt deze dag alsnog in rekening 

gebracht. 

Mocht u geen vaste dagen hebben maar sporadisch gebruik maken, kunt u de TSO 

dagen vooruit inplannen. 

Het aanmelden voor het ouderportaal kunt u vinden via www.bontepael.nl onder 

‘onze school’  - ‘IKC Kinderopvang’ – onderaan vindt u een link naar het 

ouderportaal. In de documenten rechts vindt u ook de uitleg over het ouderportaal: 

‘Kinderopvang TSO’ 

Mochten er nog vragen zijn kunt u mailen naar svingerling@bontepael.nl  

Alvast bedankt 

 Juf Louise is sinds januari met pensioen maar toch komt ze Kanjerlessen geven aan 

onze drie kleutergroepen. Hoe lief en leuk is dat! Eerst ‘Het kleine Kanjerboek’ lezen 

en daarna een vertrouwensoefening. Dat was best wel spannend. Jezelf naar 

achteren laten vallen en er op vertrouwen dat de juf je opvangt. Bijna alle kinderen 

durfden het aan. Sommige kinderen wel 3 keer! Knap hoor.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TSO aanmelden 

 

Kanjertraining bij de kleuters 

 

mailto:svingerling@bontepael.nl


De Wecycle inzamelactie gaat nog door tot vrijdag 13 november. Wij verzamelen  

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.  

 

 

 

 

 

3 -13 november: toetsweken groep 8 

9 november: week van de Mediawijsheid 

dinsdag 1 december: studiedag – alle kinderen vrij 

Vrijdag  18 december: de kinderen zijn s-middags vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wecycle inzamelactie 

Binnen gekomen post 

Agenda 

 


