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Beste ouders, 

 

De eerste weken van het schooljaar is er naast het educatieve lesprogramma ook 

volop aan andere zaken gewerkt. De  Kanjerweken zijn afgesloten, de 

Kinderboekenweek is opgestart, de informatieavonden, de 

kennismakingsgesprekken, een studiedag IPC en de jaarvergadering zijn allemaal 

naar tevredenheid afgerond! 

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie voor de komende weken. 

 

Agenda voor oktober en november 2018 

 

16-okt Dag van de duurzaamheid 

17-okt  Groep 7 gaat naar generation discover in Den Haag 

19-okt Studiedag, geen school 

20-okt Herfstvakantie t/m 26 okt. 

29-okt Luizencontrole t/m 2 nov. 

31-okt Bags2School 

31-okt Open Kanjerles in groep 6, ouders zijn welkom 

31-okt Herfstspeurtocht in het Heempark voor groep 3 

14-nov  Open Kanjerles in groep 6, ouders zijn welkom 

19-nov Studiedag 

 

Gewijzigde data: 

16 april Centrale Eind Toets groep 8 

17 april Centrale Eind Toets groep 8 (van 3 naar 2 ochtenden) 

25 juni  Ouderbedankavond 

1-juli tm 5 juli Werkweek groep 8 
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Even voorstellen 

Zoals u weet is juf Gabi niet geheel aan het werk. We zijn heel blij dat zij vanaf 

volgende week haar uren weer gaat opbouwen. Voor een deel van de uren 

dat juf Gabi met ziekteverlof is, werken we via het CED met een interim-IB. U 

heeft haar misschien al op school gezien. Juf Suzanne is iedere week 2 dagen 

op school aanwezig. Meestal is dat de maandag en de donderdag. 

Zij stelt zich hieronder aan u voor. 

 

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Suzanne van 

Driel werkzaam als adviseur bij de CED groep. Hiervoor 

heb ik 18 jaar in het onderwijs in Rotterdam-Zuid gewerkt. 

Eerst 15 jaar als leerkracht en vervolgens 3 jaar als 

adjunct-directeur en intern begeleider. De komende 

periode zal ik als interim intern begeleider werkzaam zijn 

op De Bonte Pael.  

 

Ik ben 39 jaar en woon met mijn 2 zoons van 12 en 10 

jaar in Heerjansdam. Ik ben dol op reizen en sporten en ik lees heel graag.  

 

IPC 

Direct na de herfstvakantie starten wij met het IPC project. Het International 

Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 

1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun 

best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt hierbij.  

 

Een IPC-unit is een thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. 

De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. 

Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het 

onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken De units hebben een 

vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal.  

Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om 

kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke 

kennis is al aanwezig bij de kinderen? Dan volgt een uitleg door de leraar met oog 

voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op 

onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is dan hun 

coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema 

af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.   

De units waar aan gewerkt wordt: 

De groepen 1 t/m 3: ‘Aan tafel!’ 

Groep 4: ‘We zijn wat we eten’. 

Groep 5 t/m 8: ‘Chocola’ 

 

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk?  

We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’ waar de groepen 5 tm 8 mee gaan 

werken. Dit kan er als volgt uitzien: bij geschiedenis wordt chocolade in een 
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historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden, bij het 

vak natuur staat voedsel als brandstof centraal, bij aardrijkskunde worden 

kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien 

en bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij het vak kunst werken 

wij overigens samen met de specialisten van cultuurhelden om ook deze lessen 

van een hoog creatief en probleemoplossend karakter te laten zijn. Ook de 

muzieklessen van juf Hille vallen binnen de untis. 

Op 12 december zullen wij het project evalueren en met elkaar een besluit nemen 

over hoe we het onderwijs binnen wereld oriëntatie voort zetten. 

We houden u op de hoogte! 

Cito toetsen voor kleuters 

De ministerraad heeft besloten dat kleuters geen schoolse toetsen meer hoeven 

te maken. Dit houdt in dat wij voor januari 2019 een voorstel aan de 

Medezeggenschap voor leggen over hoe wij de kleuters op onze school volgen 

en of wij daar nog een taak voor een kleutertoets zien.  

Op de Bonte Pael volgen wij de kleuters met het observatie systeem Kijk!. Op basis 

van observaties besluit de leerkracht wat het juiste leerstof aanbod voor het kind  

is. Wij vinden deze manier van informatie verzamelen waardevoller dan het 

afnemen van een Citotoets. Aangezien een Citotoets in bepaalde situaties ook 

meerwaarde heeft, zullen we de toetsen niet afschaffen zonder na te gaan of en 

op welke wijze de toetsen nog gebruikt zullen worden.  

Klassenouders 

Tijdens de informatieavond hebben de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 

uitgelegd dat zij 1 of 2 betrokken ouders als klassenouder per groep erg op prijs 

zouden stellen. Deze klassenouder helpt de leerkracht bijvoorbeeld bij het 

organiseren van (buitenschoolse) activiteiten, het vragen van hulpouders, etc. De 

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

Er hebben zich een aantal ouders als klassenouder gemeld. Wij zijn hier zeer blij 

mee! 

De klassenouders per groep: 

KA: de moeder van Elysa, Waneshma Dihal, 

KB:     de moeder van Jace Noslin en de moeder van Jay-Jay Bruins. 

Bij groep 3 heeft 1 ouder zich beschikbaar gesteld wanneer er ook nog een 

tweede klassenouder zich meldt. 

Voor groep 4 heeft zich nog geen klassenouder zich beschikbaar gesteld. De 

leerkrachten zouden dit wel erg op prijs stellen. 

U kunt zich bij de leerkracht van groep 3 en 4 melden als u het geen probleem 

vindt om als klassenouder de leerkracht van uw kind te helpen. 
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Social Schools 3.0: 

Wij gaan in het najaar definitief starten met Social Schools 3.0!  

U ontvangt uiterlijk een week voor de definitieve start een activatiemail waarmee 

u zich kunt aanmelden. 

Social Schools 3.0 is een compleet en veilig communicatieplatform, tussen school 

en ouders, in de vorm van een applicatie. Elke klas heeft een afgeschermde 

omgeving binnen de applicatie, waarin de leerkracht(en) en ouders/verzorgers 

met elkaar kunnen communiceren. Tevens worden ouders/verzorgers op de 

hoogte gehouden van de onderwijsactiviteiten binnen een groep d.m.v. 

berichten, foto’s en video’s.  

Wij hopen dat het gebruik van Social Schools 3.0 een positieve invloed heeft op de 

ouderbetrokkenheid en u meer inzicht geeft in het leerproces van uw kind. 

 

Via de volgende links vindt u alvast meer informatie over Social Schools 3.0: 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-

c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-

69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false

&delayms=3000&slide=id.p 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWLNb7u52bM 

 

Voorlopig worden nog niet alle mogelijkheden van Social Schools 3.0 benut. Het is 

niet mogelijk om uw kind absent te melden via de applicatie; dit doet u gewoon 

d.m.v. telefonisch contact. Daarnaast kunt u gewoon nog contact opnemen met 

de leerkracht(en) van uw kind via de mail. 

 

Steun ons via LinkedIn en Laurentius Facebook 

De Laurentius Stichting werkt hard aan haar volgers op Social Media. Het blijkt dat 

diverse vacatures sneller ingevuld worden wanneer de Stichting meer volgers 

heeft op LinkedIn of Facebook. Hierbij willen wij u vragen om wanneer u LinkedIn 

of Facebook gebruikt een connectie te maken met de Laurentius Stichting. 

Registreren en melden van ongeoorloofd verzuim 

Als een leerling niet op school verschijnt, hoort de school actie te ondernemen 

naar de ouders van de leerling. In ons geval bellen wij u als uw kind afwezig is 

zonder bericht (en een enkele keer bellen we dan voor niets omdat we uw bericht 

niet goed aan elkaar hebben doorgegeven of genoteerd…).  

Met betrekking tot het melden van ongeoorloofd verzuim gelden wettelijke eisen 

voor onze leerlingen vanaf 5 jaar oud. Dit houdt in dat ongeoorloofde afwezigheid 

van 16 uren lestijd in een periode van 4 aaneengesloten lesweken actief gemeld 

moet worden. De school moet deze afwezigheid binnen 5 werkdagen na het 

overschrijden van de grens van 16 uur melden. Vakanties tellen niet mee als 

lesweek. 
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                                              Schoolplein 

U heeft vast al gemerkt dat vanwege houtrot een aantal materialen van het 

schoolplein zijn verwijderd. Op een later moment zullen we ons bezinnen hoe we 

dit speeltuig gaan vervangen en waar we subsidie vandaan kunnen halen. Dit 

zullen we in samenwerking met het Kinderparlement doen. 

 

                                              Delftpas 

De Delftpas is een pas voor iedereen om gratis of met flinke korting deel te kunnen 

nemen aan ruim 750 leuke activiteiten in de regio. Voor kinderen in Delft met 

ouders die een inkomen hebben tot 110% van de voor hen geldende 

bijstandsnorm is er ook een schoolkostenregeling aan de Delftpas gekoppeld. 

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben deze ouders recht op een 

tegemoetkoming in de schoolkosten.  

 

Tegemoetkoming in de schoolkosten 

De tegemoetkoming in de schoolkosten is voor kinderen 4 tot en met 17 jaar die in 

het bezit zijn van een gratis Delftpas. Deze pas ontvangen de kinderen als één van 

de ouders een Delftpas heeft gekocht tegen een gereduceerd tarief van € 5,-. De 

tegemoetkoming in de schoolkosten bestaat uit twee producten. Het eerste 

product is een tegoed waarmee de ouderbijdrage op school betaald kan 

worden. Voor de basisschool is dat € 50,- en voor de middelbare school tot en met 

17 jaar € 120,-. Dit bedrag maakt de gemeente rechtstreeks over aan de scholen. 

Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is om z.s.m. met de Delftpas van uw kind 

naar Karianne (onze administratieve hulp) te gaan. Karianne noteert d gegevens 

en meldt dit bij de gemeente. 

 

Leerlingen met een gratis Delftpas krijgen ook een tegoed op hun Delftpas gestort. 

Dit bedrag  is te besteden aan school- en sportspullen in de deelnemende winkels. 

Voor de basisschool is dit € 50,- en voor de middelbare school tot en met 17 jaar is 

dit € 150,-.   

 

Overblijfhulp gevraagd 

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 € 9,00 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. 

 

  En verder….. 

 

Goed nieuws!  

Onze school is één van de basisscholen die dit schooljaar mee mag doen aan het 

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 

ontvangen wij drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. In week 44 

(29 okt t/m 2 november) weten we op welke dagen we groente of fruit zullen 

uitdelen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Op de Bonte Pael hebben wij een aantal jaren een  KinderzwerfboekStation. In de 

aula staan er vier kasten vol met kinderzwerfboeken.  

 

Een kinderzwerfboek is een boek met een zwerfsticker op de kaft. Het idee van 

Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal 

achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Daarna laten 

ze het boek weer zwerven. Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in Kinderzwerfboek-

stations, wachtruimtes, buurthuizen, etc. 

 

Kinderen kunnen in het zwerfboekenstation boeken uitzoeken om thuis te lezen en 

daarna weer uit zwerven te sturen. Of ze  kunnen een eigen boek brengen dat 

een ander kind mag lezen.  Er zijn zwerfstickers te vinden bij de administratie.  

Als er meer boeken zwerven kunnen meer kinderen een leuk boek lezen. En dat is 

belangrijk! Want kinderen die boeken lezen hebben een betere taalontwikkeling 

en een grotere kans op een goede toekomst. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Bonte Pael heeft zich wederom ingeschreven voor de actie Sparen voor je 

School van de Jumbo.  

Vorig jaar was een groot succes en we hopen dat jullie ook dit jaar met ons mee 

willen sparen.  

De actie is t/m dinsdag 20 november. In deze periode ontvangen klanten een 

schoolpunt bij iedere € 10 euro aan boodschappen. Een schoolpunt kan op 3 

manieren aan school worden toegekend: 

 Het punt kan ingevoerd worden via de Jumbo Sparen voor je School app of 

via www.jumbosparenvoorjeschool.nl 

 Het punt kan gedoneerd worden in de display op school. De display staat in 

de aula naast de trap naar het bibliotheek.  

 Het punt kan gedoneerd worden in de display in de winkel. Kijk dan wel of u 

in de juiste doos doneert. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

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. 
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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. 

 

We hebben een aantal mini Wecycle-containers binnen gekregen. Heel fijn om 

thuis te hebben om alles in te verzamelen wat je wilt recycle. De dozen zijn te 

vinden naast de grote Wecycle verzameldoos in de kamer naast de hoofdingang. 

OP=OP 

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

 

De eerste woensdag na de herfstvakantie, 

woensdag 31 oktober, is er weer een 

kledinginzameling op school. 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. 

 

Ingestuurde berichten: 

Speciale korting voor de leerlingen van De Bonte Pael op de online typecursus 

met begeleiding van de Typetuin. Kosten €65,-. 

https://successsociety.egnyte.com/dl/DZ62b882SD 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tijdens de open dag van Deltares zijn zowel volwassenen als kinderen tussen 10 en 

16 uur welkom bij Deltares in Delft. Daar staan medewerkers klaar om al uw vragen 

te beantwoorden over bijvoorbeeld droogte, overstromingen, bodemdaling, 

zeespiegelstijging of de mogelijkheden voor nieuwe duurzame energiebronnen uit 

water en bodem. 
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Ook kunnen bezoekers zelf aan de slag met de meetpparatuur, games en 

computerprogramma’s die de wetenschappers van Deltares gebruiken en 

ontwikkelen. Test zelf wat de kwaliteit van zwemwater is. Loop door een virtueel 

deltalandschap met een HoloLens op, of kom te weten hoe drones bijdragen aan 

de bescherming van onze dijken. Modelleer de kust van Nederland in de Sandbox 

en zie wat dit betekent voor de stromingen langs de kust. En test of jouw levensstijl 

past binnen de grenzen van één aarde tijdens de grote footprintquiz. 

Kinderen  kunnen hun mooiste zandkasteel of een dijk  kunnen bouwen. Meet zelf 

de waterkwaliteit in de Watertransformator. En ze kunnen schatgraven. 

Wereldberoemd zijn de onderzoeksfaciliteiten van Deltares. Niet zo raar, want in 

de Deltagoot worden de grootste kunstmatige golven van de wereld opgewekt. 

Erachter komen hoe een sluis werkt als het water hard stroomt? Dat kan in een 

groot waterbassin waar een stroming tot 1800 liter per seconde kan worden 

nagebootst en een sluis op schaal is nagebouwd. 

De toegang voor de open dag is gratis.  

 

Een spannende herfstvakantie bij de Papaver 

 

 

 

 

Woensdag 24 oktober van 13.00 

uur tot 16.00 uur: spreekuur van 

de poppendokter. 

Donderdag 25 

oktober: kriebelfeestje voor 

peuters en kleuters.  

Zondag 28 oktober om 13.00 uur: 

gratis workshop microscopie 

 

En de hele herfstvakantie kun je 

zelf één van de spannende 

speurtochten doen! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwijs iets voor jou? Kom langs op 14 november en verken de mogelijkheden 

Misschien denk je er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de 

mogelijkheden?  Wij helpen je graag verder. Tijdens de informatieavond op 

woensdag 14 november 2018 maak je kennis met dit prachtige vak en de 

mogelijkheden die er voor jou zijn. 

Je bent van harte welkom op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den 

Haag. Meer informatie vind je op www.klassewerkdenhaag.nl 

 

Ben je van plan om te komen? Meld je dan aan via dit formulier. 
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