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Nieuwsbrief nummer 5                                                                           Schooljaar 2019-2020 

Na de kerstvakantie........... 
In de weken ná Sinterklaas en vóór de kerstvakantie hebben wij 

allemaal kunnen genieten van een paar sfeervolle en bijzondere 

activiteiten op school.  

 

Het begon al kort na de herfstvakantie, het maken van een 

prachtige houten lantaarn bij de technieklessen. Groep 1 t/m 8 

kon daarom tijdens het kerstdiner een echt mooi versierde 

kerstlantaarn bij het kerstontbijt op de tafel zetten. Een prachtig 

gezicht, al die lantaarns. 

 

Alle kinderen van groep 1 t/m 4 hebben op woensdag gekeken 

naar de musical van onze vrijwillige acteurs en actrices uit de 

groepen 5 t/m 8, geregisseerd door meester Bert.  

‘Alles kan, als je het laat gebeuren’, een bijzonder thema in echte 

kerstsfeer. Knap hoe er in korte tijd een musical op de planken 

gebracht kon worden met een goed verhaal, mooie liedjes en 

dansjes. Het ‘leren presenteren’ en ‘laten zien wat je kunt’, was 

heel duidelijk terug te zien op het podium. Hard geoefend, veel 

geleerd, knap gedaan!  

Ook de ouders hebben op donderdagavond in twee voorstellingen 

kunnen genieten van deze optredens. En wat waren ze trots op 

de kinderen........ 

 

Op donderdagochtend hebben we met 

de kinderen, het team en de ouders 

gezongen rond een warm vuur (op 

veilige afstand....) op het schoolplein. 

De groepen lieten verschillende 

kerstliedjes horen, zelfs Bert en Ernie 

waren van de partij 😊.  

 

Na het zingen volgde een heerlijk 

kerstontbijt in de groep. Er was meer 

dan genoeg keus aan lekker eten, 

vaak op een bijzondere manier klaar 

gemaakt en gepresenteerd. De kinderen zijn dan ook met een 

volle buik aan de kerststukjes begonnen.  

 

Na het ontbijt zijn de kerststukjes gemaakt want de kinderen 

hadden spullen meegenomen om een stukje te maken. Groen 

was door een ‘snoeiende’ ouder genoeg aangeleverd dus ook 

daaraan geen gebrek. En had je door omstandigheden misschien 

geen spulletjes of bakje? Geen probleem, we zorgden voor 

 

 

 
 
 

Dinsdag 21 januari 
Chaos en structuur 

Dansles groep 3 en 4 
 

Woensdag 22 januari 
Voorleesdagen groep 1-2 

 
Donderdag 23 januari  
Laatste dag Juf Lidwien 

 
Vrijdag 24 januari 
Groep 8 krijgt het 

onderwijskundig rapport mee 
 

Maandag 27 januari 
Peuterochtend 
Thema ‘Voelen’ 
9.00-10.00 uur 

 
Adviesgesprekken groep 8 

 
Donderdag 30 en vrijdag 31 

januari 
Stakingsdagen, kinderen zijn 

vrij 
 

Maandag 3 februari 
Inschrijven 

voortgangsgesprekken groep 
3 t/m 7 

 
Dinsdag 11 februari 

Open doekje 
 

Vrijdag 14 februari 
Rapporten groep 3 t/m 7 mee 

naar huis 
 

Vanaf maandag 17 februari 
Voortgangsgesprekken groep 

3 t/m 7 
 

Vrijdag 21 februari 
Carnaval op school 
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elkaar. Er werd groepsdoorbroken gewerkt 

dus de kinderen, jonger en ouder, konden 

elkaar mooi helpen. 

 

De groepen 5 t/m 8 zijn zelfs nog wezen 

schaatsen met dank aan Tanthof 

Ondernemersvereniging Delft. De 

Ondernemersvereniging zorgt ervoor dat het 

schaatsen betaalbaar is voor de school. Een 

prachtig cadeautje voor onze kinderen! 

 
 

    
 

 
 
Vrijdagochtend 

was de laatste 

bijzondere 

activiteit, 

namelijk het 

spelen van het 

kerstorkest van 

De Regenboog en …...het in gebruik nemen 

van een prachtige elektrische piano, aan de 

school geschonken door de familie FitzHugh.  
Het leidde tot een mooie samenzang in de 

aula met kinderen, ouders en het team.  

 

‘Achter de schermen’ is er keihard gewerkt 

met vele betrokkenen om het voor de 

kinderen tot een sfeervolle en speciale tijd te 

maken, vol met positieve gedachten en 

samenwerking.  

 

Samen hebben we ervoor gezorgd dat we 

met een fijn gevoel van een welverdiende 

kerstvakantie konden gaan genieten, 

waarvoor dank! 

Na de 

vakantie 

hebben we 

elkaar een 

gezond en 

energiek 

2020 

kunnen 

wensen!  

 

 

Personeel 
Juf Lidwien heeft op donderdag 23 januari 
haar laatste werkdag op De Regenboog, per 
1 februari start zij als intern begeleider op de 
Bernadette Mariaschool. Natuurlijk zullen wij 
voor die tijd met de kinderen en het team 
afscheid van haar nemen. Als u persoonlijk 
afscheid wilt nemen van juf Lidwien, heeft u 
daarvoor dus de gelegenheid tot en met 
donderdag 23 januari. 
  
Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven, 
zal juf Monica taken als intern begeleider van 
juf Lidwien over gaan nemen. Vanaf 1 
februari tot de zomervakantie zal juf Monica 
iedere woensdag en enkele donderdagen als 
intern begeleider werkzaam zijn.  
Juf Elsa is dan de leerkracht voor groep 7.  
Fijn dat juf Monica en juf Elsa bereid zijn 
extra te komen werken.  
Zo kunnen wij de kwaliteit en de continuïteit 
van zowel de leerlingzorg als voor het 
leerproces van de kinderen in groep 7 blijven 
garanderen! 
 
Meester Abdel is vanaf het begin van dit 
schooljaar stagiair van de opleiding Zorg en 
Welzijn niveau 2 in groep 1-2B.  Het was fijn 
op maandag en dinsdag een paar extra 
handen in de groep te hebben. De stage van 
meester Abdel eindigt eind januari. Dank je 
wel, meester Abdel en veel succes met de 
verdere studie.  
 
Juf Karen (groep 3), zal vanaf de 
voorjaarsvakantie op vrijdagmiddag aan 
groep 8 lesgeven. Juf Selina (groep 4) zal op 
deze vrijdagmiddagen uitgeroosterd zijn van 
lesgeven om werkzaamheden voor haar 
groep en voor de school te verrichten.  
 
Juf Sandra vd Anker is vanaf het begin van 
dit schooljaar als invalleerkracht verbonden 
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aan groep 5. Dit heeft zij heel goed gedaan 
en wij waarderen het heel erg dat zij zoveel 
energie in de groep en de school heeft 
gestoken.  
Juf Sandra zal juf Ileen en juf Jolanda 
inwerken. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, 
start juf Ileen op woensdag 22 januari weer 
voor groep 5. Donderdag 23 januari zal juf 
Jolanda starten met haar werk in groep 5.  
Juf Sandra zal met allebei de groep 
doorspreken voor een goede overdracht. 
De laatste werkdag van juf Sandra is op 

woensdag 29 januari.Tot en met die dag kunt 

u dus afscheid van haar nemen. 

 

In groep 3 is juf Sandra Merbis nu ‘officieel’ 

gestart op de maandag en de dinsdag.  

 

Hieronder stellen de nieuwe leerkrachten, juf 

Sandra en juf Jolanda, zich aan u voor. 

 
Even voorstellen 
 

Juf Sandra Merbis, maandag en dinsdag in 
groep 3 
 
Wat wil je later worden? Juf. 
Na een mooie carrière als (kinder-
)verpleegkundige heb ik deze jeugddroom 
waargemaakt.  In 2017 heb ik de PABO 
afgerond. Daarna heb ik twee jaar gewerkt 
als juf, in groep 3/4 en 7/8, op de school waar 
ik stage liep. 
Ik  ben getrouwd en moeder van twee 
kinderen. Mijn vrije tijd vul ik graag met lezen 
en reizen. 
Ik heb een hele fijne start gehad op De 
Regenboog. Samen met de kinderen en juf 
Karen ga ik er een leuk en leerzaam jaar van 
maken. 
 

Juf Jolanda van der Ven, donderdag en 

vrijdag in groep 5 vanaf 23 januari 

 

Vanaf 23 januari kom ik gezellig werken als 
juf voor groep vijf (5?) op De Regenboog. Na 
jaren weg te zijn geweest uit het onderwijs 
vond ik het wel weer tijd om terug te keren. 
En wat een fijne keuze is dat geweest. Na de 
herfstvakantie ben ik als invaller voor groep 
vijf gestart op De Bonte Pael. 
Daar heb ik erg van genoten. En binnenkort 
start ik dus op De Regenboog.  

Thuis lees ik graag, houden mijn dochter en 
ik erg van uitstapjes maken en deelt mijn 
zoon mijn voorliefde om buiten te zijn.  
Ik ben erg graag actief bezig: geocaching, 
zeilen, wandelen en skiën.  
Ik kijk er naar uit om in groep vijf aan de slag 
te gaan 
 
Nieuwe kinderen op De Regenboog 
In groep 1-2B is Merlijn in de groep erbij 
gekomen. Sterre is bij ons in groep 5 gestart. 
Haar oudere zus Caitlyn zit nu in groep 7. 
 
Wij wensen 
hen allemaal 
een fijne en 
leerzame tijd 
op De 
Regenboog! 
 
Stakingsnieuws 
Via Social Schools heeft u van juf Brigitte van 
de Bonte Pael het volgende bericht 
ontvangen over de stakingsdagen op 30 en 
31 januari.  
 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er 
geen school i.v.m. de landelijke staking in het 
basisonderwijs, middelbaar onderwijs en 
speciaal onderwijs.  
 
Waarom? In 2020 hebben 55 duizend 
leerlingen in het basisonderwijs geen leraar 
voor de klas en dit aantal loopt –als we niets 
doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 
2028. Het lerarentekort raakt scholen voor 
speciaal onderwijs nog harder. Juist het 
onderwijs aan een kwetsbare groep 
leerlingen is op losse schroeven komen te 
staan door het oplopende lerarentekort. Ook 
middelbare scholen kampen met tekorten bij 
de exacte vakken, klassieke talen, Duits en 
Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt 
steeds meer last van het tekort.  
 
In het basisonderwijs staken we voor 
structurele financiën om een baan in het 
onderwijs aantrekkelijker te maken. We 
hopen dat studenten voor de PABO kiezen 
en leerkrachten in het basisonderwijs blijven 
wanneer: 

 • een salarisverhoging de achterstand 
inhaalt die er door de nullijn is ontstaan  

• de loonkloof van het primair onderwijs met 
het voortgezet onderwijs wordt gedicht  
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 • het carrièreperspectief van het 
onderwijsondersteunend personeel en 
schoolleiders verbeterd wordt  
Wanneer u ons wilt steunen, kunt u op 
onderstaande site een ouderpetitie 
ondertekenen: 
https://www.aob.nl/nieuws/ouderpetitie-
voorstructurele-investeringen-in-onderwijs/  
 
Wanneer u geen opvang kunt regelen voor 
uw kind, kunt een plek bij onze kinderopvang 
reserveren. Kinderen met een contract voor 
de donderdag of vrijdag hebben voorrang 
wanneer er meer meldingen dan kindplaatsen 
zijn. U kunt zich aanmelden via 
kinderopvang@bontepael.nl 
 
Lesvrije dag  
Op maandag 6 januari hadden de kinderen 
nog een extra vrije dag want de teams van 
De Regenboog en de Bonte Pael gingen met 
andere onderwijszaken aan de slag dan met 
het lesgeven. In de ochtend is er binnen een 
werkverdelingsoverleg een start gemaakt met 
het bepalen van de inzet van de te werken 
uren in 2020-2021 van de teamleden. Het 
werkverdelingsoverleg staat opgenomen in 
de CAO Primair Onderwijs 2018-2019.  
 
Een werkverdelingsplan moet ertoe leiden dat 
iedereen in de school kan werken met een 
duidelijke individuele jaartaak, binnen de 
gestelde kaders uitgaande van de individuele 
wensen en mogelijkheden gericht op de 
gezamenlijke ambitie van de school.  

  
 
Het doel laat zich het best vertalen in 
gezamenlijke motivatie en werkplezier op de 
werkvloer.  
Niet alleen de onderlinge taakverdeling en 
verhouding tussen lesgevende en overige 
taken worden geregeld in het 
werkverdelingsplan, maar ook de 
arbeidstijden- en pauzeregeling moeten erin 
worden opgenomen. Zowel het team, als de 
directeur en de PMR hebben bevoegdheden 

ten aanzien van de vaststelling van het 
werkverdelingsplan. In de komende maanden 
zal dit werkverdelingsplan nader ingevuld en 
besproken worden.  
 
In de middag zijn enkele andere 
onderwerpen aan de orde geweest. 
 

• Er zijn 
lessen 
voorbereid 
volgens EDI (Expliciete Directe 
Instructie), een doorgaande lijn in 
didactische aanpak binnen de beide 
scholen.  

• Er is een presentatie geweest vanuit 
de VAK/DOK over het project 
“Kunstenaar in de klas”.  
Kunstenares Hilke Zoontjes liet zien 
hoe zij vanuit haar eigen manier van 
kunst maken, de kinderen in 3 lessen 
heeft meegenomen om de elementen 
van haar manier van werken toe te 
passen in hun eigen werk. Dit leidde 
tot verrassende resultaten waarin 
kinderen veel van zichzelf lieten zien. 

 

• De morgen is afgesloten met een 
gezamenlijk deel onder leiding van 
Alfons Flik, de beleidsmedewerker 
onderwijskwaliteit van de Laurentius 
Stichting. In 2018-2019 zijn er binnen 
de visie van de school vijf principes 
gekozen waar we verder onderzoek 
naar willen doen. Zo is er gekozen 
voor het principe “Eigenaarschap en 
betrokkenheid’. Door bijvoorbeeld 
literatuurstudie en het leren van 
andere scholen willen we bepalen wat 
wij het beste onderwijs voor onze 
kinderen vinden binnen dit principe.  
“Eigenaarschap en betrokkenheid’ 
wordt verder onderzocht en uitgediept 
door een expertteam. Dit expertteam 
wil graag antwoord op de vraag: Op 
welke manieren kan je eigenaarschap 
binnen de school vormgeven? 
 
Alfons Flik heeft de teams laten 
nadenken over ‘Eigenaarschap en 
betrokkenheid”. Dit is gebeurd om het 
expertteam ideeën te geven voor 
verder onderzoek naar dit principe. Er 
zijn verschillende mogelijkheden 
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besproken die door het expertteam 
uitgewerkt gaan worden.  

 
Al met al een intensieve startdag na de 
kerstvakantie maar het heeft veel opgeleverd 
aan kennis en samenwerking! 
 
Executieve functies 
Juf Lidwien en juf Cassandra hebben op 6 
januari aan de teams informatie gegeven 
over ‘executieve functies’. Executieve 
functies horen bij het denkvermogen. Het zijn 
denkprocessen die nodig zijn om activiteiten 
te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien 
als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten 
taken. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en 
doelgericht gedrag. De executieve functies 
worden ook wel de uitvoerende aandacht 
genoemd. 
 
Problemen met het toepassen van de 
executieve functies kunnen zowel bij kinderen 
als bij volwassenen belemmeringen 
opleveren in het leren en in het dagelijks 
leven. 
 
Het oefenen met executieve functies is dus 
belangrijk want: 

• Het gaat om denkprocessen die nodig 
zijn voor het uitvoeren van sociaal en 
doelgericht gedrag. 

• Ze stellen je beter in staat zijn om te 
leren 

• Ze zorgen ervoor dat je je eigen 
gedrag beter kunt aansturen 

 
 

 
 
 
Er zijn 11 executieve functies: 

1. Respons-inhibitie: nadenken voordat 
je iets doet, weerstand bieden tegen 
verleidingen 

2.  Werkgeheugen: informatie in je 
geheugen houden bij het uitvoeren van 
complexe taken 

3.  Flexibiliteit: flexibel omgaan met 
veranderingen en tegenslag.       
4.  Emotieregulatie: emoties reguleren om 
doelen te behalen of gedrag te 
controleren. 
5.  Volgehouden aandacht: aandachtig 
blijven, ondanks afleiding. 
6.  Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan 
een taak beginnen. 
7.  Planning/prioritering: een plan maken 
en beslissen wat belangrijk is. 
8.  Organisatie: informatie en materialen 
ordenen. 
9.  Timemanagement: tijd inschatten, 
verdelen en deadlines halen. 
10.Doelgericht gedrag: doelen formuleren 
en realiseren zonder je te laten 
afschrikken. 
11. Metacognitie: een stapje terug doen 
om jezelf en de situatie te overzien en te 
evalueren. 
 

Er is heel veel informatie te vinden via internet 
over executieve functies. Als u het interessant 
vindt, kijkt u dan eens op de website bij: 
 

• https://juffrouwfemke.com/?s=executi
eve+functies  

• https://gedragsproblemenindeklas.nl/e
xecutieve-functies/ 
 

Boeken:  
• Beter bij de les, training in executieve 

functies, Marthe van der Donk 
• Wijzer in executieve functies, groep 1 

t/m 4 en groep 5 t/m 8, Maaike 
Houtman en Maaike Losekoot 

 
DOK collectie 
Vier keer per jaar krijgen de groepen een 
extra collectie boeken in de klas van het 
DOK. Dit is bedoeld ter afwisseling en 
aanvulling van de collectie boeken die in de 
groep vast aanwezig 
is. Veel lezen 
bevordert het 
technisch lezen, de 
woordenschat en het 
leesbegrip van de 
kinderen. Het laat hen ook kennis maken met 
een andere leefwereld dan die van henzelf.  
 
Bericht van de TSO 
Wij zijn blij dat we weer wat nieuwe 
overblijfouders hebben mogen verwelkomen! 
Nu de bezetting van de overblijfjuffen het 
toelaat, kunnen de kinderen kiezen voor een 

https://juffrouwfemke.com/?s=executieve+functies
https://juffrouwfemke.com/?s=executieve+functies
https://gedragsproblemenindeklas.nl/executieve-functies/
https://gedragsproblemenindeklas.nl/executieve-functies/
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activiteit. Tijdens de overblijf zijn de kinderen 
dan lekker aan het knutselen of buiten 
spelletjes aan het doen!  
Zie onderstaand schema. 
 

  
 

Soms komt het voor dat er een overblijfouder 
ziek of afwezig is. Hierdoor kan het gebeuren 
dat een activiteit niet door gaat.  
 

Activiteit  Dag  Groep  

Knutsel  Dinsdag 21 jan  Gr 7 en 8  

Knutsel  Donderdag 23 
jan  

Gr 3  

Sport  Dinsdag 28 jan  Gr 4  

Sport  Donderdag 30 
jan  

Gr 5 en 6  

Activiteit  Dag  Groep  

Knutsel  Dinsdag 4 feb.   Gr 3  

Knutsel  Donderdag 6 
feb.  

Gr 4  

Knutsel  Dinsdag 11 feb.  Gr 5 en 6  

Knutsel  Donderdag 13 
feb.  

Gr 1/2 a en 
1/2 b  

Sport  Dinsdag 18 feb  Gr 7 en 8  

Sport  Donderdag 20 
feb.  

Gr 3  

  
Wij zijn op zoek naar overblijfouders die ons 
op de vrijdag willen ondersteunen. Bent u of 
kent u iemand die hier interesse in heeft? U 
kunt zich aanmelden of informatie 
vragen via s.vingerling@bontepael.nl. Uw 
zoon of dochter mag mee eten en u betaalt 
geen overblijf voor uw kind op de dag dat u 
ons ondersteunt. Juf Stephanie hoort graag 
van u!  

 

Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8 
Op zaterdag 4 april 2020 is het 
schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 bij 
C.K.V. Excelsior. 
Leerlingen van groep 3 t/m 6 speelt in teams 

van 4-6 kinderen het spel ‘monokorfbal’ en 
groep 7 en 8 speelt met 8-10 kinderen per 
team het reguliere ‘korfbal in twee vakken’. 
Jongens en meisjes spelen gemixt. Per team 
is minimaal één coach nodig. 
De eerste wedstrijden die dag beginnen om 
9:00 en de prijsuitreiking is rond 13:15 uur. 
Er is ook de mogelijkheid om eind 
maart/begin april aan trainingen mee te doen 
bij C.K.V. Excelsior, mocht je hierin 
geïnteresseerd zijn, geef dit dan aan meester 
Joren door. De trainingsdata worden later 
bekend gemaakt. 
Heb je een team en wil je meedoen aan het 
toernooi en/of de training, geef dit dan uiterlijk 
27 januari door aan meester Joren.  
 

Beginnende gecijferdheid en gymles 
In groep 1-2 hebben ze het bezig zijn met 
getallen gecombineerd met de gymles. 
‘Sprintje trekken’ was het spel, waarbij de 
juiste kaartjes bij het juiste cijfer gelegd 
moesten worden. De kinderen waren zo 
heerlijk spelend aan het leren en waren super 
enthousiast. 
 

 
 
Lekker lezen in groep 4 
Tijdens ‘lekker lezen’ mag je zelf kiezen waar 
je gaat lezen, als je maar leest! Dat kan er zo 
uitzien..... 
 

 
 

Plusklas 
Onlangs is het project water afgesloten met 
een aantal proefjes. De kinderen moesten 

mailto:s.vingerling@bontepael.nl
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zelf de proefjes voorbereiden. Met elkaar 
hebben we een aantal proefjes uitgevoerd. 
Vooral het proefje met Skittles was 
spectaculair. 
 

  
 
De Plusklas zal door het vertrek van juf 
Lidwien helaas een periode niet 
gecontinueerd kunnen worden. Wij hopen u 
binnenkort te laten weten of er dit schooljaar 
toch een mogelijk vervolg aan gegeven kan 
worden. 
 
Thema ‘Lichaam’ in groep 3 – tanden 
poetsen 
Dat duurt lang, 2 minuten poetsen! En toch is 
het echt nodig. Dat hebben we kunnen zien 
door de roze pilletjes die lieten zien of we wel 
echt goed gepoetst hadden. we moeten 
allemaal poetsen aan de 3B's: binnenkant, 
buitenkant en bovenop. En dat keer 2: de 
bovenkant en de onderkant. 

 

  
 
‘Het nieuws van gisteren’ 
Dinsdag 14 januari zijn de groepen 5 en 6 
naar theater De Veste geweest. Zij hebben 
daar de voorstelling “Het nieuws van 
gisteren” gekeken. Het was een grappige 
voorstelling, waarbij een nieuwslezeres een 
archiefkast omgooide. Hierdoor kwam de 
geschiedenis tot leven; dinosauriërs in de 
voortuinen, het paard van Troje op de 
landingsbaan van Schiphol, een mammoet 
op de treinrails. In de voorstelling zat een 

diepere betekenis verweven: Geen heden 
zonder toekomst. En de toekomst dat ben je 
zelf………. 
 
 
Afrikaans dansen 
 

 
 
 
Vanaf volgende week woensdag is er de 
mogelijkheid deel te nemen aan Afrikaanse 
danslessen. Via Social Schools hebben de 
ouders van groep 3 t/m 8 hierover een bericht 
ontvangen. U kunt uw kind via de leerkracht 
opgeven of bij de danslerares, juf Charlene. 
Verdere gegevens staan op de poster op de 
volgende pagina. 


