
 

 

 
 

Nieuwsbrief nummer 11                                                           Schooljaar 2018-2019 

Beste ouders, 
 
Vanwege de afwezigheid van juf Carien heeft u lange tijd geen 
nieuwsbrief ontvangen. Gelukkig hebben we u via Social Schools 
berichten kunnen sturen. 
 
Nieuwe kinderen op De Regenboog 

In groep 1-2A zijn Stefanie en Roman en in groep 1-
2B zijn Aaleahya, Fedde, Mika en Joah gestart. 
Fedde is het broertje van Wessel uit groep 5 en 
Oscar uit groep 1-2B. Mika is het broertje van Evi uit 
groep 6 en Emi uit groep 3. Joah is het broertje van 

Lina uit groep 1-2A. Wij hopen dat zij snel gewend zullen zijn en 
het fijn vinden bij ons op De Regenboog. Welkom! 
 
Personeel 
Vanuit de ziekenboeg 
Juf Jolanda staat momenteel op dinsdag en donderdag niet voor 
groep 6. Dan is juf Pieternel er om de groep les te geven. Juf 
Jolanda geeft op deze dagen ondersteuning aan de groep. Op 
maandag, woensdag en vrijdag staat juf Jolanda zelf voor de 
groep.  
Juf Carien zet haar eerste stappen in haar re-integratie. 
Momenteel werkt zij nog voornamelijk thuis. Vanochtend was zij 
ook op school aan het werk. Wij zijn hier allemaal erg blij mee. 
 
Afscheid 
Helaas gaan wij dit schooljaar afscheid nemen van twee zeer 
gewaardeerde collega’s. Beide leerkrachten hebben een baan 
gevonden in een ander soort basisonderwijs. Het betreft juf 
Saskia en juf Lisette. Juf Lisette gaat naar de Laurentiusschool; 
onze school voor speciaal basisonderwijs. Juf Saskia gaat werken 
binnen het Freinetonderwijs. Wij zullen beide collega’s gaan 
missen.  
Met het vertrekken van juf Saskia en juf Lisette zijn er 2 vacatures 
in ons team. Een van de vacatures is een fulltime vacature. Deze 
is apart uitgezet als een onder-, midden- en bovenbouw vacature 
om de kans op een nieuwe collega te vergroten. Om deze reden 
wachten we ook nog even met het vaststellen van de verdeling 
leerkracht-groep.  
Weet u iemand die geïnteresseerd is? Vraag diegene dan svp om 
contact met ons op te nemen. We gaan graag geheel vrijblijvend 
in gesprek. We zijn altijd trots om onze school te laten zien en te 
vertellen over ons onderwijs. Hier vindt u onze vacatures: 
https://www.laurentiusstichting.nl/werken-

bij/vacatures/year/2019-2020/?location=Delft&position=Teacher 

 

 

 

 

 
Woensdag 12 juni 

Peuterochtend 

 

Zondag 16 juni 

Vaderdag 

 

Maandag 17 t/m vrijdag 21 

juni 

Avondvierdaagse 

 

Vrijdag 28 juni 

Speelgoedochtend groep 1-2 

 

Vrijdag 5 juli 

Muziekdag 

 

Groep 1/2B: 08:40 uur 

Groep 1/2A: 09:30 uur 

Groep 3: 10:30 uur 

Groep 4: 11.20 uur 

 

 

https://www.laurentiusstichting.nl/werken-bij/vacatures/year/2019-2020/?location=Delft&position=Teacher
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Schoolfruit 
De laatste levering van het schoolfruit was in 
de week voor de meivakantie. Dit betekent 
dat er geen schoolfruit meer is. Graag willen 
we de afspraak om op dinsdag en donderdag 
in de kleine pauze fruit i.p.v. koek te eten wel 
in gebruik houden. We hopen dat u onze 
gezonde insteek ondersteunt met wat u op 
deze dagen meegeeft. 

 
Nieuws van de overblijf (TSO) 
Gedurende het overblijven gelden de 
algemene gedragsregels van De Regenboog. 
Wij hanteren daarbij ook de kanjerafspraken 
zoals de kinderen die van hun leerkracht 
aangeleerd krijgen. Ons uitgangspunt hierbij 
is dat positief gedrag wordt benoemd. 
Het overblijven is een opvang in de vrije tijd 
van de kinderen. Niet alle kinderen zijn even 
goed in staat om juist om te gaan met de 
vrijheid van dat moment, de prikkels die 
ontstaan door wisseling van leiding en de 
drukte in de ruimte. Door het gedrag dat 
sommige leerlingen naar de 
overblijfvrijwilligers laten zien, is in overleg 
met de MR besloten om een systeem met 
gele en rode kaarten in te zetten. Dit systeem 
wordt op de Bonte Pael al meerdere jaren 
met succes gehanteerd. Dit wil helaas niet 
zeggen dat er niets vervelends meer 
gebeurd…. Het systeem werkt vooral doordat 
het de onderlinge communicatie versterkt en 
consequenties inzichtelijk maakt.. 
Het niet kunnen omgaan met prikkels 
veroorzaakt soms bij een kind 
grensoverschrijdend gedrag. Dit kan zich 
uiten in agressief gedrag naar 
medeleerlingen, het bewust overschrijden 
van de regels of uitermate onbeleefd gedrag 
naar de vrijwilligers. Dit gedrag vraagt om 
een reflectie met het kind om te voorkomen 
dat dit gedrag zich herhaalt. Daarom gaat na 
een dergelijk negatief gedrag de 
overblijfvrijwilliger in gesprek met het kind en 
volgt er een mondelinge waarschuwing. 
Helaas gebeurt het soms dat het kind zich 
vervolgens weer niet aan de regels kan 
houden. Dan hanteren we een systeem met 
gele en rode kaarten. 
We hanteren de volgende stappen wanneer 
er sprake is van grensoverschrijdend gedrag: 

 De vrijwilliger gaat in gesprek met het 
kind en geeft een serieuze 
waarschuwing. Zij legt hierbij uit dat 
dit gedrag bij herhaling een gele kaart 
oplevert. Indien nodig wordt er ook 

een time-out gegeven. Dit houdt in dat 
het kind voor 5 min. naar een rustige 
plek gaat. De vrijwilliger gaat hierna 
opnieuw in gesprek om te kunnen 
beoordelen of het kind begrepen heeft 
waarom hij/zij een waarschuwing 
heeft gehad. 

 Bij herhaling van het gedrag waar 
hij/zij tijdens dat TSO-moment voor 
gewaarschuwd is, wordt een gele 
kaart uitgedeeld. Dit gebeurt in 
overleg met de aanwezige 
pedagogisch medewerkster. De 
pedagogische medewerkster gaat na 
het geven van de kaart in gesprek met 
het kind. 

 De leerkracht en een directielid van 
de school worden hierover in het kort 
geïnformeerd. 

 De pedagogisch medewerkster 
informeert ouders telefonisch over het 
uitdelen van de gele kaart. 

 Er gaat eveneens een briefje mee 
naar huis. Het briefje zien wij graag 
ondertekent door een van de ouders 
z.s.m. en uiterlijk de volgende 
overblijfbeurt retour. Het is de 
bedoeling dat het briefje door het 
kind bij een van de pedagogisch 
medewerksters of vrijwilligers 
ingeleverd wordt. Op dat moment kan 
er namelijk nogmaals besproken 
worden hoe wij ons tijdens het 
overblijven gedragen. Het gebeuren is 
dan afgehandeld. Wij gaan er dan 
vanuit dat het grensoverschrijdend 
gedrag zich niet meer herhaald. 

 Helaas zijn er situaties waarbij 
bovenstaand niet voldoende is. Dan 
herhaalt het stappenplan zich. Het 
kan dus voorkomen dat er wederom 
een gele kaart uitgedeeld moet 
worden.  

 Na 2 gele kaarten wordt bij het 
volgende wangedrag een rode kaart 
gegeven. Bij een rode kaart wordt met 
ingang van de volgende dag het 
overblijven voor een week ontzegd. 
De rode kaart zal u als ouder wellicht 
overvallen. U en het kind zijn hier wel 
enigszins op voorbereid doordat er al 
twee gele kaarten zijn uitgedeeld.  

 Acht weken na de datum waarop een 
gele kaart werd geregistreerd 
(vakanties niet meegerekend), vervalt 
de kaart. 



 

 In bijzondere gevallen kan er een 
uitzondering gemaakt worden en kan 
er een gele of rode kaart uitgedeeld 
worden zonder waarschuwing vooraf. 
Het gaat dan om extreem agressief 
gedrag. 

Aan het begin is benoemd dat dit systeem op 
de Bonte Pael werkt. Er is in de afgelopen 11 
jaren slechts een enkele keer een rode kaart 
uitgedeeld. Kinderen willen namelijk geen 
rode kaart. Het stimuleert hen dan ook om 
het juiste gedrag te vertonen. 
 
Peuterochtend 
De volgende peuterochtend staat gepland op 
woensdag 12 juni. Van 9.00 - 10.00 uur. Het 
thema deze keer is: Klimmen en klauteren. 
Juf Alexia zal de 
activiteiten voor 
de peuters 
organiseren. Alle 
peuters zijn van 
harte welkom met 
een ouder of 
verzorger. 
 
 
 
 

 
 
Social Schools vragenlijst 
We zijn na de herfstvakantie gestart met het 
gebruik van Social Schools. Via een 
vragenlijst willen wij peilen wat uw ervaringen 
zijn met betrekking tot het gebruik van Social 
Schools. De resultaten kunnen we gebruiken 
om het toekomstige gebruik van Social 
Schools verder vorm te geven. Het invullen 
van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten 
in beslag. U krijgt deze vragenlijst deze week 
via uw gewone mail toegezonden. 

 
Absentiemeldingen 
Vanaf deze week willen we starten met 
absentiemeldingen via Social Schools. U kunt 
uw kind afwezig melden via de app van 
Social Schools. Natuurlijk kunt u uw kind ook 
nog gewoon bij de leerkracht afwezig melden. 
U kunt uw kind afwezig melden met de reden: 
ziek, dokter, tandarts.  
Verlof kunt u op deze manier niet aanvragen. 
 

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/a
rticles/360000639931-Kind-absent-melden-
SocS-3-0- 
 
In bovenstaande link leest u hoe het absent 
kunt melden werkt. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Oproep: Luizenpluizers gevraagd 
Wie wil ons helpen bij het luizenpluizen? U 
kunt het doorgeven aan juf Monica en juf 
Alexia.  

 
 
 
NK Striptekenen 2019 
Kun je goed strips tekenen en ben je tussen 
de 9 en 17 jaar? Doe dan mee met het 
Nederlands Kampioenschap striptekenen! 
Kijk voor meer informatie op 
www.nkstriptekenen.nl 
Om mee te doen maak je voor 6 juli 2019 een 
strip van minimaal 1 A4 en maximaal 3 A4-
pagina’s. Dit mag in zwart-wit zijn, maar 
ingekleurde strips zien er meestal mooier uit. 
Het maakt niet uit of je werkt met 
kleurpotloden, stiften, verf, ecoline of waar je 
ook maar mee kunt tekenen. Een goed 
verhaal is minstens net zo belangrijk. De strip 
moet wel helemaal zelf door jou bedacht en 
getekend zijn. Je mag zelf weten waar de 
strip over gaat. Een professionele jury 
selecteert per categorie de 5 beste 
inzendingen. De finale is op zaterdag 14 
september in het Chassé Theater in Breda.  
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Het team van De Regenboog 
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