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nr. 313 

 2 oktober 2019 
Beste ouders, 

 

De eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. We zijn deze weken 

gestart met de Kanjerweken en hebben de Kanjerweken gezamenlijk in de aula 

afgesloten op donderdag 19 september. Vele groepen hebben op dat moment iets 

gepresenteerd op het podium; een toneelstukje werd er gespeeld, liedjes werden er 

gezongen en er werd iets verteld door de kinderen over de kanjertraining. Het was mooi 

om te zien hoe kinderen kunnen opbloeien van iets presenteren op het podium. 

In deze info kunt u over de volgende onderwerpen lezen: 

 

- Agenda 

- Nieuwe pedagogische medewerker en stagiaire 

- Identiteit     

- Staking     

- Kinderboekenweek    

- Jaarvergadering  

- Burgerschap 

- Kleuterconcert 

- Berichtje van dhr. en mevr. Daalmeijer 

- Social Schools 

- Leerlingen in de cloud 

- Binnen gekomen post  
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Agenda voor september t/m oktober 

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

2 okt     Start Kinderboekenweek 

6 okt    Groep 3 herfstspeurtocht bij de Papaver 

8 okt     KB ouderles Kanjertraining, 8.30 uur 

9 okt     KA ouderles Kanjertraining, 8.30 uur 

9 okt    Peuterochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur 

9 okt     Inloopochtend, van 12.15 uur tot 13.00 uur 

10 okt    Dag van de Duurzaamheid 

10 okt     Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur 

16 okt     Groep 6 ouderles Kanjertraining, 11.45 uur 

16 okt    Boekenmarkt van 12.30 uur tot 13.15 uur 

17 okt    Groep 8 naar het stadskantoor 

21 okt t/m 25 okt   Herfstvakantie 

30 okt     Lesvrije dag 

31 okt    Groep 7 naar de Papaver 

6 nov    Mogelijke staking 

16 nov    Landelijke intocht Sinterklaas 

20 nov    Kleuterconcert start 11.30uur 

21 nov    Peuterochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur 

23 nov    Intocht Sinterklaas in Delft 

28 november   Lesvrije middag 

 

Nieuwe pedagogische medewerker en stagiaire 

Ik ben Sascha van Houten, 20 jaar oud, en ik woon in Hellevoetsluis. 

Sinds een week werk ik op donderdag en vrijdag als pedagogisch medewerker  bij de 

Bonte Pael.  

Ik heb de opleiding tot onderwijsassistente gevolgd bij het Zadkine in Spijkenisse en ben 

vorig schooljaar afgestudeerd. Bij mijn klas werd voor het eerst  de opleiding  met die van  

pedagogisch medewerker gecombineerd. Na een jaar kon je dan kiezen. Ik vond beide 

opleidingen leuk maar het werk van onderwijsassistente leek mij net iets leuker. Ik heb 

daarom voor die opleiding gekozen.  

Dit is mijn eerste echte baan en ik vind het daarom superleuk dat ik ben aangenomen 

voor een combinatie van deze twee opleidingen.  

Ik ben een vrolijke en sociale meid maar kan ook serieus zijn als dat nodig is.  

Ik vind het leuk  om met kinderen bezig te zijn en allerlei verschillende activiteiten met hen 

te doen.  

Mijn hobby’s zijn: koken/ bakken, knutselen en lezen. Daarnaast houd ik heel veel van 

honden en ben ik bezig met een 

opleiding tot hondentrimster. In de 

toekomst hoop ik deze banen te 

kunnen combineren. 

Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin 

en hoop hier nog lang te blijven 

werken. 

 

Tot ziens op school. 

Groetjes van Sascha 
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Hallo allemaal, 

 

Hierbij wil ik mezelf graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Vyenne Krijgsman, ik 

ben 17 jaar oud en eerstejaarsstudent aan de Pabo op de Hogeschool Thomas More 

(Rotterdam). Vanaf maandag 30 september loop ik stage bij meester Elwin in groep 6. De 

komende weken zal ik elke dinsdag meelopen in de klas. 

Naast mijn studie ben ik in mijn vrije tijd veel bezig met korfbal. De club waar ik speel is ckv 

DES. Zelf zit ik in de A2 maar daarnaast train en coach ik met veel plezier de F1. 

De studie en stage zijn beide hele nieuwe hoofdstukken voor mij maar ik heb er super veel 

zin in! Op de kennismakingsochtend heb ik de kinderen uit groep 6 al een stukje beter 

leren kennen. Het lijkt me zeker een leuke en gezellige groep! 

 

Hopelijk wordt het een leuke en leerzame tijd maar dat komt vast wel goed.  

Vyenne 

 

Identiteit 

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. 

Het thema voor de periode van 23 september t/m 11 oktober  is “Plaatsmaken”.  

Je hebt het prima naar je zin tijdens een wedstrijd en dan word je gewisseld. Je zit heerlijk 

op je vertrouwde plekje in de klas en dan moet je plaats maken voor een nieuw 

klasgenootje. De plek die we innemen, in een klaslokaal of thuis aan tafel, betekent iets 

voor ons. Soms worden we ons daar pas bewust van als er iets gaat schuiven. Dan wordt 

de orde verbroken, moeten we onze comfortzone verlaten en raken we onze veiligheid 

kwijt. Het is één van de dingen waar kinderen al vroeg ervaringen mee op doen. 

De Bijbelverhalen in dit thema volgen Sara, een 

vrouw die haar plek kent. Als echtgenote van 

Abraham is zij belangrijk om met haar 

eerstgeboren zoon de familielijn voort te zetten. 

Met dat kind zal de belofte van God aan 

Abraham verdergaan. Als Sara maar niet 

zwanger wil worden, nemen Sara en Abraham 

het heft in eigen hand en maakt Sara plaats 

voor Hagar bij wie Abraham een kind verwekt.  

De verhalen over Sara prikkelen ons om 

boeiende en tegelijk soms ongemakkelijke vragen te stellen met betrekking tot het thema 

“Plaatsmaken”. 

In dit thema zien de kinderen hoe verhoudingen tussen mensen veranderen wanneer de 

posities die ze innemen gaan verschuiven. Ze vragen zich af wat dit voor mensen kan 

betekenen en hoe zij daar zelf mee om kunnen gaan. 
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Staking 

Volgens de vakbonden is het lerarentekort zo groot dat dagelijks in het hele land klassen 

naar huis worden gestuurd. Vorige week kwam in het nieuws dat een school in 

Amsterdam zelfs zijn deuren moet sluiten omdat er geen leerkrachten zijn. Nu denkt u 

misschien dat is ergens anders in het land en ver weg van Delft. Helaas merken we binnen 

de Laurentiusstichting ook de gevolgen van het leerkrachten tekort. Niet alle scholen 

binnen de stichting zijn met een volledig team gestart aan het begin van het schooljaar. 

Bonden en werkgevers PO-Raad en VO-raad vroegen voor de zomer het kabinet om 

423,5 miljoen euro voor 2020 voor een noodpakket voor het primair en voortgezet 

onderwijs. Tijdens de algemene politieke beschouwingen werd het de bonden echter 

duidelijk dat het kabinet niet wil investeren in onderwijs. Daarom is er vorige week een 

nieuwe landelijke stakingsdag aangekondigd; op woensdag 6 november.  

Zoals altijd gaan we inventariseren welke teamleden er mee willen doen aan deze 

staking. U hoort dus zo spoedig mogelijk of er voor uw zoon/dochter op 6 november 

school is. 

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 2 oktober is de 

Kinderboekenweek weer van start gegaan. 

Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Reis 

mee!’. Met het thema “Reis mee!” gaan we 

op reis in kinderboeken. Ontdek de ruimte met 

een raket, beleef avonturen op een 

cruiseschip, verken een land tijdens een 

roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de 

wereld rond op een catamaran. Met een 

boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis 

die je leven verrijkt. Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we op de Bonte Pael 

allemaal.  

Via Social Schools heeft u al een brief mogen ontvangen over alle activiteiten rondom de 

Kinderboekenweek.  

Op woensdag 9 oktober bent u van 12.15 uur tot 13.00u van harte welkom om in de 

klas(sen) te komen kijken naar al het gemaakte werk rondom de Kinderboekenweek. Zien 

we u dan? 

De Bruna heeft ook dit jaar weer een leuke actie. Ouders, opa’s, oma’s etc. die tijdens de 

Kinderboekenweek een kinderboek bij een Brunawinkel kopen, leveren de kassabon 

hiervan in op school, bij de administratie, vóór 10 november. Wij verzamelen alle 

kassabonnen en krijgen dan een waardebon van de Bruna. Spaart u ook mee voor 

nieuwe boeken voor in de schoolbieb? 

 

Jaarvergadering 

Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Oudervereniging 

(OV) en de Medezeggenschapsraad (MR) op donderdag 10 oktober  2019 in de aula. De 

vergadering begint om 20.00 uur.  

 

Op deze avond doen de OV en de MR verslag van de activiteiten gedurende het 

afgelopen schooljaar 2018-2019. Tevens bespreekt de OV de begroting en de daaruit 

volgende ophoging ouderbijdrage per kind met €2,50 en de ophoging van het kampgeld 

voor groep 8 met €10,00 voor het huidige schooljaar. 

 

Wij willen u langs deze weg van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.  
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Als u wilt komen zou het prettig zijn als u dat uiterlijk 9 oktober per mail zou laten weten  

zodat we op uw komst kunnen inspelen met koffie en thee. Aanmelden kan via: 

admin@bontepael.nl. 

 

De agenda  van  de Jaarvergadering kunt u  

vinden op ons deel van de website van de Bonte Pael http://www.bontepael.nl bij kopje 

“ouders” en dan kopje “OV”. 

 

Graag tot ziens op donderdag 10 oktober a.s.. 

Namens het bestuur van de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad, 

Wendy van der Zanden 

 

                                              Burgerschap 

We produceren jaarlijks 311 

miljoen ton nieuw plastic. In 

onze oceanen en zeeën drijft 

dan ook steeds meer plastic 

afval. Jaarlijks komt er zo’n 5 

miljoen ton in onze oceanen 

en zeeën terecht. Dit komt van 

afval wat we op straat 

weggooien, visnetten die 

achterblijven, maar ook door 

het wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Al deze verschillende 

soorten plastic vormen samen in de zeeën en oceanen de plasticsoep.  

De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste 

zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de 

voornaamste voedselbron. Maar omdat plastic niet verteert langs de biologische weg, is 

de plastic soep voor veel zeedieren dodelijk. Dit is een zorgelijke situatie! 

Onze kinderen zijn de toekomst en daarom vinden we het belangrijk om hen te leren wat 

de oorzaken, gevolgen, uitdagingen en mogelijke oplossingen van de plasticsoep zijn. 

Groep 6 is door meester Elwin meegenomen in de magisch, realistische wereld onder zee 

waarin de gevolgen van plasticsoep op een speelse manier duidelijk wordt gemaakt. Het 

uiteindelijke doel is om actie te ondernemen. Wat die actie zal zijn? Dat hangt af van de 

kinderen. We houden u op de hoogte! 

 

Kleuterconcert 

Al vele jaren is het kleuterconcert op de Bonte Pael een groot succes. Ook dit jaar geven 

de kleuters weer een concert voor hun ouders, opa’s en 

oma’s, op woensdag 20 november vanaf 11.30uur.  De 

kleuters zijn al druk bezig om verschillende liedjes te 

oefenen, met de daarbij behorende instrumenten of 

dansjes. Alle ouders en opa’s en oma’s zijn van harte 

uitgenodigd voor dit concert. 
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Berichtje van dhr. en mevr. Daalmeijer 

Lieve allemaal, 

 

18 juli 2019 is voor ons een onvergetelijke dag geworden. We waren zeer verrast door de 

komst van Ton Christophersen, van het bestuur van de Laurentiusstichting, en wethouder 

Bas Vollebregt, die ons een gouden klinker overhandigden. 

Wij willen iedereen van groot tot klein bedanken voor dit geweldige feest. Alle lieve 

woorden en kaarten verrasten ons. De mooie foto hangt in de slaapkamer. Wij zullen de 

Bonte Pael nooit vergeten, maar wij missen jullie wel. 

Heel veel goeds voor iedereen van meneer en mevrouw Daalmeijer. 

 

Social Schools 

Vorig schooljaar hebben we een start gemaakt met het doorgeven van zieke of afwezige 

leerlingen via Social Schools. Dit schooljaar zetten we dat graag voort en vragen we u om 

absenties door te geven via de absentiefunctie van Social Schools. Zou u absenties door 

willen geven vóór 8.20u? 

 

Wij merken dat niet alle ouders op de hoogte zijn van de berichten die op Social Schools 

verschijnen. Om geen belangrijke informatie te missen is het belangrijk dat u de 

berichtgeving instelt of minimaal 1x per week de geplaatste berichten leest. Mocht u 

vragen hierover hebben dan kunt u altijd bij juf Karianne van de administratie langs lopen. 

Zij kan dan met u meekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen in de cloud 

In het schooljaar 2018-2019 is het team overgegaan op het werken binnen Office 365. Dit 

houdt in dat het netwerk waarop wij werken afgesloten is en dat wij webbased werken.  

Dit heeft ook gevolgen voor de kinderen. Zij maken op school geregeld presentaties of 

werkstukken. Voorheen konden zij dit opslaan op de computer, maar vanaf dit schooljaar 

moeten zij het opslaan in de cloud.  

Om dit mogelijk te maken, hebben wij voor de kinderen, vanaf groep 5, een Office 365 

account aangemaakt voor de tijd dat zij bij ons op school zitten.  Zij kunnen thuis en op 

school inloggen en werken aan de documenten die zij nodig hebben.  Wanneer zij naar 

een andere school gaan, wordt het account verwijderd.  

De komende weken krijgen de kinderen in de groepen 5 t/m 8 uitleg over het werken 

binnen Office 365.  
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Binnen gekomen post 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij deze graag. 

Met vriendelijke groet, 

het team van de Bonte Pael. 
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