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Beste ouders, 

 

Op het moment dat we deze nieuwsbrief 

schrijven weten we nog niet of de scholen vanaf 

maandag 8 februari weer open mogen. Bij het 

kopje Identiteit kunt u lezen dat het thema van 

trefwoord de komende periode “verdienen” is. 

Daar wordt beschreven dat wanneer je je inzet je 

een beloning verdient of een compliment. Een 

compliment verdienen u en de kinderen zeker! 

Wat wordt er thuis door u en de kinderen hard 

gewerkt, terwijl velen van jullie daarnaast ook 

nog andere werkzaamheden hebben. Wij zijn trots op jullie! Het team vindt het ook 

fijn om te merken dat jullie contact zoeken met de leerkrachten wanneer jullie 

vragen hebben.  

 

Staan de volgende data al in uw agenda? 

Op donderdag 11 februari is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

Vrijdagmiddag 19 februari is ook een lesvrije middag voor alle kinderen. 

 

 

Heb je mij weleens gezien?  

Ik verdien een dikke tien.  

En dan ook nog wat kastelen  

en een schatkist met juwelen.  

Ik wil een tijger en een paard  

want dat ben ik zeker waard.      

  

Van 25 januari tot 12 februari is het thema van Trefwoord “verdienen”. 

Identiteit 

Welkom! 



Als je je inzet, verdien je een beloning. Een compliment, een reep chocolade of een 

goed salaris. Thuis, in school en in de samenleving vinden we dit heel gewoon en 

onze kinderen worden ermee opgevoed. Maar is dit wel zo eenvoudig?  

De Bijbelverhalen met het thema “verdienen” zorgen ervoor dat we vragen gaan 

stellen. Zo vertelt Jezus over een merkwaardige baas: arbeiders die de hele dag 

gewerkt hebben betaalt hij net zoveel als arbeiders die maar een uurtje gewerkt 

hebben. Hoe zit dat dan met loon naar werken? Hoe eerlijk is het dat topvoetballers 

miljoenen verdienen? Krijg je niks als je niet werkt? En wat als je niet kunt werken?  

In een ander Bijbelverhaal gaat Jezus op visite bij een corrupte belastingambtenaar 

die voor de vijand werkt en ook nog eens geld achteroverdrukt. De mensen spreken 

er schande van: dat verdient die man niet! Straf, dat verdient hij! Of verdienen 

mensen altijd nog een tweede kans? 

We hopen dat we vanaf 8 februari nog met de kinderen bij dit thema stil kunnen 

staan. We gaan de kinderen dan uitgedagen om samen na te denken, vragen te 

stellen en zelf naar antwoorden te zoeken. De verhalen en liedjes geven dan 

belangrijke vragen mee zoals: Wat is rechtvaardig en maakt geld mensen gelukkig? 

 

De studiedagen worden aan het eind van een schooljaar samen met het team en 

de MR bepaald voor het volgende schooljaar. De studiedag van 11 februari staat al 

voor langere tijd gepland daardoor. Nu de scholen vanaf half december dicht zijn 

en er een mogelijkheid bestaat dat we op maandag 8 februari weer open kunnen is 

de planning van 11 februari erg ongelukkig. We realiseren ons dat we hierdoor in een 

korte tijd weer een beroep op u moeten doen. Mochten de scholen op 8 februari 

weer open gaan, dan gaan we kijken of we de studiedag kunnen verplaatsen. U 

hoort dat zodra we hier meer informatie over hebben van ons.  

 

Hopelijk kunnen we carnaval weer samen met de 

kinderen op school vieren. Beide teams zijn begonnen 

met de voorbereidingen voor dit feest. Natuurlijk mogen 

de kinderen als het weer mag verkleed naar school 

komen, als ze dat willen. Mochten we het niet met de 

kinderen op school kunnen vieren dan zullen we er met 

de kinderen online zeker ook aandacht aan geven. We 

houden u via Social Schools op de hoogte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 

Studiedag 11 februari 



Voor de leerkrachten is het heel erg leuk om van de kinderen iets te ontvangen via 

Social Schools van het werk dat ze gemaakt hebben of een andere activiteit die ze 

gedaan hebben van de dagplanning. Regelmatig delen leerkrachten deze reacties 

ook trots via Social Schools met de ouders uit hun groep. Hier een kleine impressie 

van wat er thuis en op school allemaal gedaan wordt, door leerlingen en 

leerkrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peutercentrum De Regenboog opent per 1 februari 2021 

voor twee dagen de deuren, op dinsdag en vrijdag! Is 

uw kind nog net geen 2 jaar, meldt u aan dan bespreken 

wij met u of wij uw kind toch al kunnen opvangen. Wij 

hopen het peutercentrum zo snel mogelijk 5 dagen te 

kunnen openen.  

Op ons peutercentrum staan spelende kinderen 

centraal. Kinderen die spelen zijn ontspannen, 

nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd, inventief en ze 

voelen zich competent. Spelende kinderen zijn 

voortdurend in ontwikkeling en ze spelen omdat ze dat leuk vinden. Ze leren 

spelenderwijs en ontdekken zo hun wereld. Onze pedagogisch medewerkers 

begeleiden dit spel zodanig dat kinderen steeds worden uitgedaagd op een manier 

die bij hen past. 

Het peutercentrum bevindt zich in het kleutergedeelte van IKC de Regenboog. De 

basisschool, het peutercentrum en de BSO werken nauw samen zodat de 

doorgaande leerlijn is gewaarborgd en waar mogelijk gebruik kan worden gemaakt 

van elkaars voorzieningen.  

Voor meer informatie over het peutercentrum verwijzen wij u graag door naar de site 

van Stichting Kinderspeelzaal, www.kinderspeelzaal.nl. Indien u interesse heeft in een 

rondleiding, mail dan naar deregenboog@kinderspeelzaal.nl of bel naar 06-

39182256.  

Nieuws van uit de groepen 

Nieuws van over de peutergroep 

http://www.kinderspeelzaal.nl/


Eind vorig jaar hebben we vanwege het thuiswerken een 

ander rapport aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 

mee gegeven. U heeft over deze rapporten een enquête 

ontvangen. Hartelijk dank voor uw reactie hierop. We 

nemen uw bevindingen en ook de bevindingen van 

leerkrachten mee om dit gezamenlijke rapport verder te 

ontwikkelen.   

Op donderdag 18 februari ontvangen de leerlingen van 

de groepen 3 t/m 8 hun rapport. In overleg met de MR 

hebben we besloten dat de kinderen dan het 

“oude/originele” rapport zullen ontvangen. De nieuwe rapporten zijn dan namelijk 

nog niet klaar. De leerkrachten hebben vanaf september tot en met half december 

gelukkig samen met de kinderen op school kunnen werken. Zij hebben in die periode 

een goed beeld kunnen krijgen van uw zoon/dochter en kunnen dit terug laten 

komen in het “oude/ originele” rapport.  

In de week van 1 maart t/m 15 maart vinden de gesprekken over de rapporten 

plaats. Deze gesprekken zullen online, via Microsoft Teams, plaatsvinden. Via Social 

Schools ontvangt u van de leerkracht een inschrijflijst hiervoor. 

De leerlingen van groep 7/8 van de Regenboog zullen as maandag al hun rapport 

ontvangen, in verband met het zwangerschapsverlof van juf Cassandra. 

 

Ook in de coronatijd doen wij ook aan sport op de 

Bonte Pael en de Regenboog. Nu de kinderen 

thuiswerken is het belangrijk dat de kinderen 

tussendoor ook bewegen. We weten allemaal dat 

het belangrijk is om te bewegen, maar waarom? 

Het is niet alleen goed voor je lichamelijke 

gezondheid, maar ook voor het activeren van de 

hersenen (de geestelijke gezondheid) en het 

ontspannen. 
  

Juf Celeste heeft voor elke week een beweegkaart 

gemaakt. Elke ochtend krijgen de kinderen een 

filmpje met de uitdaging van de dag. De kinderen 

doen het super goed en Juf Celeste krijgt veel 

foto's en filmpjes opgestuurd! 

Rapporten groepen 3 t/m 8 

Sport 



 

Thuis wordt er superhard gewerkt met sport & 

bewegen, maar ook op de noodopvang wordt er 

hard gesport en bewogen. Elke middag zijn er sport & 

beweegactiviteiten in de gymzaal.  

 

Voor zoals wel de Bonte Pael als de Regenboog zijn 

er nieuwe sport materialen aangeschaft. Deze zijn 

bedoeld voor de kleutergym en voor het 

buitenspelen. Nu worden ze uitgetest door de 

noodopvang en de kinderen zijn razend enthousiast. 

Juf Celeste kan niet wachten om het met alle 

kinderen uit te testen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De peuterochtenden gaan natuurlijk gewoon door maar dan op afstand. Afgelopen 

week hadden we thema kleding en veel peuters hebben in hun brievenbus 

materialen hiervoor ontvangen.  

Wilt u ook een keer meedoen met uw peuter? 

Dat kan! Het volgende thema is feest. U kunt zich 

voor deze peuterochtend inschrijven door 

uiterlijk donderdag 11 februari een mail te sturen 

naar admin@bontepael.nl (Bonte Pael) of naar 

nvhoen@rkbsderegenboog.nl (Regenboog). In 

de week van 15 februari ontvangt u dan 

materiaal om samen gezellig met uw peuter te knutselen, een prentenboek te 

bekijken (online) en nog veel meer leuke activiteiten in uw brievenbus. Geeft u 

daarom bij aanmelding ook uw adres aan ons door.  

 

Peuterochtend  

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


10 feb  Carnaval op de Regenboog  

11 feb  Studiedag; alle kinderen vrij 

11 feb  Inschrijven voor de peuterochtend op afstand 

12 feb  Carnaval op de Bonte Pael 

18 feb  De groepen 3 t/m 8 ontvangen hun rapport 

19 feb  Lesvrije middag; alle leerlingen vrij 

22-26 feb Voorjaarsvakantie 

1 t/m 19 mrt Online rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 

15 mrt  Inschrijven voor de peuterochtend op afstand 

17 mrt  Studiedag; alle kinderen zijn vrij  

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Binnen gekomen post 


