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Beste ouders, 

 

Het Sinterklaasfeest was op beide scholen, ondanks de coronamaatregelen, een fijn 

feest voor jong en oud. 

Gelijk na het Sinterklaasfeest is de school 

in kerstsfeer gebracht en waren er diverse 

kerstactiviteiten, waaronder op beide 

scholen een kerstmusical. Gelukkig 

konden de musicals wel nog doorgaan. 

We sluiten het jaar 2020 vervolgens af met 

3 dagen thuisonderwijs. We hopen dat u 

na deze 3 dagen thuisonderwijs 

vervolgens kunt genieten van hele fijne 

kerstdagen en een goed 2021! Pas goed 

op elkaar en blijf gezond. 

Helaas kunnen we de kinderen op 

maandag 4 januari nog niet ontvangen. 

Zoals het er nu uitziet zullen de scholen op 

maandag 18 januari weer open gaan. 

over.  

 

Zoals we weten heeft het coronavirus geen vakantie. Mocht het zo zijn dat u of een 

gezinslid positief getest wordt in de vakantie dan horen we dat ook in de vakantie 

graag van u. We zullen u echter bij een enkele melding hiervan in de vakantie niet 

op de hoogte brengen. Bij meerdere meldingen in een groep zullen we dat wel 

doen. 

  

Corona  

Welkom! 



Thuisonderwijs 

Zoals u via Social Schools heeft kunnen lezen is er vanaf 4 januari tot en met vrijdag 

15 januari thuisonderwijs. We realiseren ons dat dat voor u en de kinderen weer een 

enorme impact heeft. Het leerkrachten team zal u daar zo goed mogelijk bij helpen. 

U ontvangt de dag voor de volgende lesdag, en op vrijdagmiddag voor de 

maandag erop, via Social Schools een bericht van de leerkracht met de 

dagplanning voor de volgende dag. Uit het oogpunt van eigenaarschap 

ontvangen de leerlingen vanaf groep 5 deze dagplanning ook per email. Als er ‘live’ 

instructie aangeboden wordt, is dit tussen 9.00u en 12.00u. Mocht uw kind dit niet 

kunnen volgen, kunt u hierover via Social Schools contact opnemen met de 

groepsleerkracht. Er wordt dan samen met u naar een andere oplossing gezocht. Let 

u er alstublieft op dat u de leerkracht benaderd die ook die dag anders voor de klas 

zou staan.  

Wanneer u een vraag heeft over het te maken schoolwerk dan kunt u ook via Social 

Schools contact opnemen met de groepsleerkracht en hier uw vraag stellen. De 

leerkrachten zullen op hun werkdagen minimaal 1x hun berichten inzien (standaard 

om 12.00u) en vragen beantwoorden. Stelt u een vraag na 12.00u dan is het 

mogelijk, dat deze pas de volgende dag beantwoord wordt.  

De leerkrachten staan ook in toerbeurten op school bij de noodopvang ingepland. 

Wanneer de leerkracht bij de noodopvang is zal hij/zij die dag geen instructie 

kunnen geven en is het mogelijk dat uw vraag over het schoolwerk niet beantwoord 

wordt op die dag. De leerkrachten zullen zelf bij u aangeven wanneer zij op de 

noodopvang zijn. 

Heeft u tijdens het thuiswerken vragen over bepaalde programma’s die uw 

kind(eren) gebruiken en komt u er niet uit? Op de maandagen is juf Cassandra (van 

De Regenboog) op school aanwezig om u hierbij te helpen. Om u zo goed mogelijk 

te helpen vragen wij u om uw device mee te nemen zodat zij met u mee kan kijken. 

Op maandag 4 januari is zij op De Regenboog in groep 7/8 aanwezig en kan zij u 

helpen van 09:00 uur tot 10:00 uur. De ouders van de Bonte Pael zijn dan ook van 

harte welkom. 

Op maandag 11 januari is zij op De Bonte Pael in groep 6 aanwezig en kan zij u 

helpen van 09:30 tot 10:30 uur. De ouders van de Regenboog zijn dan ook van harte 

welkom. 

Tijdens deze tijden kunt u ook contact via Teams opnemen met haar voor vragen.  

U zoekt in de chat naar csmeele@rkbsderegenboog.nl en u start een gesprek of een 

video-gesprek. 

 

Sommige leerlingen hebben nog niet al het materiaal kunnen mee krijgen. Wanneer 

uw kind in één van onderstaande groepen zit willen we u vragen om op maandag 4 

januari op de speelplaats van de betreffende school nog een tasje met materiaal 

op te komen halen. 

Bonte Pael: Voor de leerlingen uit de groepen KA, KB en KC ligt het materiaal klaar 

tussen 10.00 uur en 11.30 uur 

 

Thuisonderwijs en Noodopvang  



Regenboog:  

Er ligt materiaal klaar voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 5. Graag volgens 

onderstaand rooster afhalen. 

9:00-9:15 Achternaam beginnend met A t/m F 

9:15-9:30 Achternaam beginnend met G t/m M 

9:30-9:45 Achternaam beginnend met N t/m T 

9:45- 10:00 Achternaam beginnend met U t/m Z 

Mocht het u echt niet lukken om op dat tijdstip het tasje te komen ophalen dan kunt 

u dit bij de leerkracht melden via Social Schools. We kijken dan met u naar een 

geschikt moment. 

De kinderen zullen bij het thuiswerken weer veel met teams werken en hierdoor met 

de leerkracht en de andere kinderen uit de klas via videobellen in contact zijn. We 

willen u er op wijzen dat er geen foto’s, filmbeelden en instructiefilmpjes van de 

leerkracht mogen worden gedeeld met anderen.  

Noodopvang 

Kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben kunnen voor de 

noodopvang aangemeld worden. De ouders van de Regenboog kunnen hun kind 

aanmelden bij juf Monica. De kinderen van de Bonte Pael kunnen aangemeld 

worden bij juf Gabi.  

De noodopvang vindt plaats op de Bonte Pael, tijdens de schooltijden. De kinderen 

kunnen binnen komen via de ingang op het schoolplein (aan de kant van de 

Bikolaan). Er staat een leerkracht om de kinderen te ontvangen. Tijdens de 

noodopvang zal er 1 leerkracht van de groepen 1 t/m 3 en 1 leerkracht van de 

groepen 4 t/m 8 aanwezig zijn. De leerlingen werken bij de noodopvang ook aan de 

dagplanning van hun eigen groep. Het is dus belangrijk dat de kinderen 

schoolmateriaal mee naar de noodopvang nemen als u dat mee naar huis heeft 

gekregen. We streven er naar om het schoolwerk voor die dag met de kinderen af 

te ronden maar we kunnen dat niet garanderen omdat het geen reguliere setting is 

waar de kinderen in zitten. De kinderen hebben ook tijdens de noodopvang eten en 

drinken nodig; voor “het 10-uurtje” en 12.00u. Graag dit ook aan de kinderen mee 

geven. 

Tot slot 

We hebben er alle vertrouwen in dat we er met elkaar het beste van gaan maken. 

Laat ons u alsjeblieft helpen als u een vraag of probleem heeft. Dat vinden we geen 

enkel probleem.  

We hopen dat het thuisonderwijs zo kort als mogelijk zal plaats gaan vinden en dat 

we alle kinderen weer snel mogen begroeten in de scholen.  

 



In deze tijd van het jaar zien kinderen overal lichtjes om hen heen, verlichte straten, 

etalages en tuinen. De lichtjes zijn er om deze donkere periode wat aangenamer te 

maken, sfeervoller. Licht zorgt niet alleen voor gezelligheid maar ook voor veiligheid. 

Ook in het geboorteverhaal van Jezus volgens de evangelist Matteüs speelt het spel 

van licht een belangrijke rol. Letterlijk, omdat het een ster is die in het donker van de 

nacht de wijzen uit het oosten de juiste weg toont naar de 

pasgeboren koning van de Joden. Figuurlijk, omdat Jezus licht 

brengt in de duisternis.   

Van maandag 7 december tot vrijdag 18 december was het 

thema van Trefwoord “verlichten”. In dit thema ontdekten de 

kinderen hoe het Bijbelse kerstverhaal de persoon van Jezus in 

het licht zet als een belangrijke, positieve en hoopvolle belofte 

in de geschiedenis. Ze zien hoe mensen elkaar op een positieve 

manier in het licht kunnen zetten. Door elkaars kwaliteiten en 

mooie kanten te benoemen, elkaar te waarderen en te 

voorkomen dat iemand vergeten wordt. 

Kerstfeest, een lichtpuntje in de donkere tijden.  Zondag 29 november was de eerste 

adventzondag. De start van een prachtig kerstseizoen. We hebben het met de 

kinderen de afgelopen dagen gehad over verlichten. Wij staken de adventskaarsen 

aan en we besteden aandacht aan wat licht en verlichten voor ons betekent. We 

hebben kerstkaarten gemaakt voor het ouderenfonds.  

Op de Regenboog is op dinsdag 8 december de kerstfilm opgenomen. Meester Bert 

had de regie en alle kinderen hadden een rol in de kerstfilm.  We hopen dat de 

ouders van de Regenboog de kerstfilm besteld hebben en hiervan gaan genieten.  

Op de Bonte Pael was er op maandag 14 december en dinsdag 15 december een 

adventsviering met  de hele school. Juf Hille heeft met groep 7 hard geoefend aan 

de kerstmusical. Gelukkig konden de kinderen deze op dinsdag nog aan de hele 

school laten zien. 

Dit jaar zijn we met de kinderen van groep 1 tot en met 8 gestart met het werken 

aan een stevig rekenmuurtje. Een rekenmuurtje bestaat uit verschillende 

bouwstenen en om goed te leren rekenen moeten de kinderen de  bouwstenen 

goed onder de knie krijgen. Een belangrijke bouwsteen is bijvoorbeeld sommen 

kunnen maken tot en met 10, maar ook de tafels vormen belangrijke bouwstenen. In 

de rekenmethode leren kinderen veel rekenstrategieën en met de online toets van 

Bareka (groep 4 t/m 8) kunnen we zien of de kinderen de strategieën goed 

oppakken en ook steeds sneller kunnen inzetten.   

Identiteit 

Bouwen aan een stevig rekenmuurtje 

Kerst 



 

 

De 

Kinderen maken korte, bij de stenen passende, automatiseringstoetsen op Snappet 

en de computer laat daarna meteen het resultaat zien d.m.v. een eigen 

rekenmuurtje met groene, gele en rode bouwstenen. Bij de rode en gele 

bouwstenen is nog extra uitleg en oefening met de leerkracht nodig, bij de groene 

stenen kunnen de kinderen zelf aan de slag en het tempo nog verder opvoeren 

zodat de stenen zelfs donker groen gaan kleuren.  

 

Voor alle groepen zijn  rekenspellen aangeschaft die passen bij de bouwstenen. Bij 

de kleuters zijn er leuke spelletjes zoals ‘Ik kan toveren’ en ‘Boefjes race’. Deze 

spelletjes worden ingezet tijdens de werkles.  Bij de groepen 3 tot en met 8 zijn er 

spelletjes als ‘Mep’ en ‘Regenwormen’. De spellen worden bijna iedere dag 15min 

ingezet.  Zo kunnen de kinderen meteen aan de slag en bouwen ze aan hun eigen 

stevige rekenmuur! 

 

Bij beide scholen is het werken aan een gezonde leefstijl en het welzijn van de 

kinderen erg belangrijk. Door het behalen van de certificaten van de Gezonde 

school laten we zien dat we structureel en school-breed hiermee bezig zijn. 

De Regenboog heeft de afgelopen periode het certificaat Sport en bewegen 

behaald en het themacertificaat Welbevinden is verlengd. 

Bij de Bonte Pael is het themacertificaat Welbevinden verlengd. (Het certificaat 

Sport en bewegen hoeft nog niet verlengd te worden). 

Wij zijn trots op de behaalde certificaten. 

Op de Regenboog heeft Sinterklaas samen met Wethouder van der Woude de 

certificaten  Sport en bewegen en Welbevinden uitgereikt. 

Gezonde school vignetten 



Op de Bonte Pael zouden we dit op woensdag 16 december vieren tijdens de 

adventsviering. Helaas is dat niet door gegaan 

vanwege de sluiting van de scholen.  

Bij het werken aan Gezonde School worden beide 

scholen ondersteund door GGD Haaglanden. Werken 

aan gezondheid en welbevinden loont. Het draagt bij 

aan betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Een landelijk erkende Gezonde School voldoet aan de 

kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 

Kenmerkend is de structurele en planmatige 

aandacht voor gezondheid. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse 

landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het 

vignet) Gezonde School? Kijk dan op 

http://www.gezondeschool.nl/ 

 

We zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema: De bakker. Er is veel 

gebakken en gemaakt in de Sint- en Kerstbakkerij. 

Het volgende thema is de kledingwinkel. 

Wij zien hiervoor op zoek naar allerlei 

gewassen kleding die wij mogen houden. 

Het mag kinderkleding, volwassen kleding 

of verkleedkleding zijn. We denken aan t-

shirts, overhemden, jurken, truien, broeken, 

jassen, vesten. Mocht u hier iets van willen 

schenken aan school dan houden we ons 

aanbevolen. Hopelijk wilt u het dan nog 

even weg leggen tot de scholen weer open gaan.  

Alvast bedankt voor de kleding namens de kleuters.  

Een aantal TSO en BSO medewerksters van 

de Regenboog en de Bonte Pael hebben 

de tweede bijeenkomst van de 

Kanjertraining goed afgerond. Zo zijn alle 

vrijwilligers en medewerkers weer op de 

hoogte van de manier van werken met 

Kanjertraining. Op deze manier hebben we 

1 lijn met het onderwijs.  

 

 

 

 

Nieuws van de kinderopvang 

Nieuws uit de kleutergroepen 

http://www.gezondeschool.nl/


 

Helaas, Helaas!! 

Het 4 tegen 4 schoolvoetbaltoernooi 2021 bij SEP gaat NIET door! 

Helaas hebben we dit jaar moeten besluiten om de 26e editie van het SEP 4x4 

schoolvoetbaltoernooi niet door te laten gaan. Dit uiteraard vanwege het 

heersende Corona virus in Nederland. (beide scholen) 

 
 

Ook al moet het nieuwe jaar nog beginnen; wij zijn al 

bezig met volgend schooljaar. Om een indicatie te 

hebben hoeveel kleuters wij volgend schooljaar (en 

de jaren daarna) kunnen verwachten, vragen wij u 

uw peuter op tijd aan te melden op school. 

Inschrijfformulier kunt u krijgen bij de administratie op 

school of via onze website.  

 

De kinderen van groep 3 hebben de afgelopen weken 

rondom het thema Sinterklaas gewerkt. Zo hebben we 

in de klas de splitsingen geoefend met kruidnootjes, 

gespeeld in de themahoek als piet en Sinterklaas en 

verschillende kunstwerken gemaakt. De kinderen 

hebben als groepsopdracht gekregen om met elkaar 

een stoomboot te knutselen. Dan moet je goed kunnen 

samenwerken. Onze kanjers kunnen dat! Vrijdag 

hebben we het Sinterklaasfeest gevierd en met elkaar 

kruidnootjes gebakken. Wat rook het lekker in de 

school! Als kers op de taart hebben de kinderen ook 

nog eens 2 keer pietengym gekregen van juf Celeste. 

Alle kinderen hebben na de pietengym een mooi 

Nieuws van de school 

Nieuws uit groep 3 

Sport 

Inschrijven peuters 



pietendiploma gekregen! Want zeg nou zelf, als je zó goed bent in balanceren, 

mikken in de schoorsteen, schommelen, varen op de stoomboot, touwklimmen en 

het klimmen in een wandrek, dan verdien je een diploma!  

 

De leerlingenraad gaat zo snel als mogelijk na de kerstvakantie weer van start. Van 

groep 5 tot groep 8 zijn er elk 2 kinderen die in de leerlingenraad zitten. Doordat 

vorig schooljaar een beetje anders was verlopen dan normaal (door corona), 

mogen de kinderen van de huidige groep 6 tot 8 die vorig jaar hun klas 

vertegenwoordigden dit nog een keer doen. In groep 5 is er een verkiezing 

gehouden. De kinderen in de leerlingenraad gaan samen met Juf Celeste actuele 

dingen bespreken die er in de school spelen. 

 

Hieronder de agenda voor de komende periode. De agenda items zijn echter onder 

voorbehoud. We houden u via Social Schools hier verder van op de hoogte. 

 

Maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari: thuisonderwijs 

Maandag 25 januari: adviesgesprekken groep 8 

Woensdag 27 januari: adviesgesprekken groep 8 

Woensdag 9 februari: Carnaval op school  

Donderdag 10 februari: Studiedag – alle kinderen vrij 

22 – 26 februari: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

Agenda 

De leerlingenraad 



 

Binnen gekomen post 


