
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Nr. 1 

7 september 2020 

Beste ouders, 

 

De zomervakantie is voorbij, een nieuw schooljaar is 

gestart. We hopen dat alle kinderen weer met plezier 

het nieuwe schooljaar zijn begonnen. De teams van 

De Regenboog en De Bonte Pael hebben er in ieder 

geval wel weer zin in om er een mooi, leerzaam en 

gezellig schooljaar van te maken. 

Het is u misschien gelijk opgevallen dat de 

nieuwsbrief er anders uit ziet dan u gewend bent van 

ons. Dat klopt; vanaf dit schooljaar hebben we een gezamenlijke nieuwsbrief. In het 

eerste gedeelte van de nieuwsbrief leest u onderwerpen die voor beide scholen van 

toepassing zijn. Het tweede gedeelte van de nieuwsbrief betreft alleen nieuws van 

de eigen school. Het is misschien even wennen voor u maar we kunnen u zo steeds 

goed op de hoogte houden van de activiteiten van de individuele school en toch 

ook op de hoogte brengen van de gezamenlijke activiteiten op beide scholen. We 

horen graag wat u van de nieuwe nieuwsbrief vindt.  

 

 

De maatregelen zijn voor het onderwijs weer iets versoepeld. Dat betekent dat u als 

ouders weer op het schoolplein mag komen. Verder kunnen oudergesprekjes weer 

op school plaatsvinden en kunt u als ouder de leerkracht ook weer helpen met 

activiteiten. Het is daarbij wel van belang dat u de volgende vragen dan met “nee” 

kan beantwoorden: 

- Heeft u koorts? 

- Heeft u hoestklachten? 

- Bent u of is één van uw huisgenoten in thuisisolatie? 

Welkom! 

Corona  



Moet u op één van de vragen “ja” beantwoorden neemt u dan contact op met de 

leerkracht. We maken dan graag een nieuwe afspraak voor het gesprek of maken 

graag op een ander tijdstip gebruik van uw hulp. 

We willen u vragen om uw zoon of dochter ’s ochtends via de telefoon ziek te 

melden. Het is voor ons belangrijk om goed in kaart te kunnen brengen met welke 

klachten een kind ziek thuis is. Via Social Schools is het helaas voor u niet mogelijk om 

de klachten erbij te vermelden vandaar dat we het fijn vinden als u ons even 

telefonisch op de hoogte brengt. 

Voor het trakteren van de kinderen vragen wij u om net als voor de zomervakantie 

iets voorverpakt te laten trakteren. De kinderen mogen weer bij de andere 

leerkrachten langs met hun verjaardagskaart; de leerkrachten zullen er dan weer 

een verjaardagwens opschrijven. 

 

Een nieuw schooljaar, dat betekent voor de kinderen 

een nieuwe leerkracht, een nieuw lokaal, misschien 

wel een nieuwe leerling in de groep. Om ervoor te 

zorgen dat het een fijn schooljaar met elkaar gaat 

worden starten we het schooljaar met de 

Kanjerweken. 

Waar andere scholen deelnemen aan de Anti-

Pestweek en daarmee met de kinderen bespreken 

wat je niet moet doen, richten wij de aandacht van 

de kinderen vooral op hoe wij ons wel gedragen. Als 

basis hiervoor hanteren wij de regels die wij vanuit de 

Kanjertraining aanleren en door de gehele school 

voor iedereen zichtbaar zijn.  

Wij gebruiken de Kanjertaal, niet alleen bij incidenten, maar ook gedurende de dag 

herinneren we de kinderen aan en geven we complimenten t.o.v. de afspraken: 

- We vertrouwen elkaar en jezelf betrouwbaar gedragen 

- We helpen elkaar 

- We werken samen 

- We hebben samen plezier (en dus niet ten koste van een ander) 

- We doen mee (Je conformeren aan afspraken, het eigen gedrag reguleren, 

de tijd nemen/krijgen om teleurstelling te verwerken en dan weer meedoen).  
 

Afgelopen maandag was de opening van de Kanjerweken, op beide scholen in de 

aula. We hebben onze afspraken weer opgefrist aan de hand van het filmpje 

“Kleurdoosherrie”. Vindt u het leuk om het filmpje ook te bekijken? Hierbij de link: 

https://youtu.be/nm26SKjVGSc  

De kanjerweken lopen tot vrijdag 18 september. De leerkracht leest voor uit een 

prentenboek (Kikker is kikker in de onderbouw, en Raar is Raar in de bovenbouw) en 

gaat met de kinderen hierover in gesprek. De groepen bespreken de regels en 

afspraken en gaan deze uitbeelden in een tableau vivant. Van het tableau vivant 

Kanjerweken 

https://youtu.be/nm26SKjVGSc


wordt een foto gemaakt voor de bouwsteen van de Kanjermuur. We zullen het 

eindresultaat van de Kanjermuur met u delen. Vanwege de AVG zullen leerkrachten 

u via Social Schools nog om toestemming vragen om de foto in de muur te plaatsen.  

Op donderdag 17 september sluiten we de kanjerweken op beide scholen af, in de 

aula. Verschillende groepen zullen dan laten zien wat ze de afgelopen weken 

gedaan en geleerd hebben. 

 

 

Op maandag 14 september staat de informatieavond gepland. Op de Regenboog 

is er een informatieavond voor de groepen 1/2, 3, 6/7 en groep 7/8. Op de Bonte 

Pael is er voor alle groepen een informatieavond. Deze avond vertellen de 

leerkrachten over de werkwijzen, materialen, leermethoden en bijzondere 

activiteiten in de betreffende groep.  

Gezien de corona-maatregelen gaan we dit schooljaar de ouderavond digitaal 

doen via Teams. U krijgt via de groepsleerkracht hier meer informatie over via Social 

Schools. Wij hopen dat u de moeite neemt digitaal aan te sluiten deze avond. Het 

werkt positief op het leerproces van kinderen, wanneer ouders zich door de 

leerkracht hebben laten informeren over de gebruikte methoden en de gang van 

zaken in de klas.  

 

In het kader van de AVG-wetgeving vragen wij u om uw beeldgebruikvoorkeuren, 

voor uw kind(eren), door te geven. Vanaf dit schooljaar doen we dit via Social 

Schools. 

U kunt zowel via de website en de app, van Social Schools, uw beeldgebruik 

voorkeuren doorgeven. 

Ga naar Administratie ＞ Je kind ＞ Beeldgebruikvoorkeuren 

U kunt uw voorkeur(en) doorgeven voor de volgende onderdelen: 

Social Schools, schoolwebsite, social media, de krant, Facebook, Instagram, 

nieuwsbrief en schoolgids. Daarnaast zijn er ook twee onderdelen die specifiek voor 

groep 8 zijn: schoolkamp en eindmusical. 

 

Een aantal van de bovenstaande onderdelen zijn vastgesteld door Social Schools en 

kunnen wij niet verwijderen. Dit geldt ook voor het item 'social media'. Wij willen u 

vragen om geen voorkeur door te geven voor social media, maar dit juist wel te 

doen voor Facebook en Instagram. 

Wij zullen alleen uw voorkeuren controleren van Facebook en Instagram wanneer er 

iets op social media wordt geplaatst. 

Meer informatie over ons AVG-protocol kunt u vinden via de volgende link: 

https://www.bontepael.nl/ouders/documenten/ 

Informatieavond 

AVG 

https://www.bontepael.nl/ouders/documenten/


 

Soms kan het voorkomen in de gymles dat kinderen hun gym spullen vergeten.  

Ik zou het zonde vinden als daardoor de kinderen niet mee kunnen gymmen.  

Nu zou ik willen vragen om sportkleding die jullie zoon/dochter niet meer past niet 

weg te gooien maar aan mij te geven. Jullie zouden mij maar ook het kind wat zijn 

kleiding is vergeten daar heel blij mee maken. Jullie kunnen dit bij de 

groepsleerkracht of gymleerkracht afgeven. Het gaat om een shirt en/ of short in de 

maten 122,134,146,158,170.  

Alvast heel erg bedankt. 

 

Even voorstellen: 

 Ik ben Peter Breugem. En op school noemt iedereen mij 

Meester Peter. Dat hoor ik al 31 jaar. De jaren voorheen gaf ik 

les op de Mgr.Bekkersschool. Maar vanaf dit jaar ga ik verder 

op de Regenboog. Ik heb er zin in. De kinderen die ik tot nu 

toe ontmoet heb zijn erg aardig voor me. 

Ik ben getrouwd met Annet. En ik heb een zoon en een 

dochter. Die zitten inmiddels alweer in het voortgezet 

onderwijs. Ik woon niet in Delft, maar ik kom er graag. In de 

weinige vrije tijd die ik heb ben ik graag bezig met muziek. Ik speel zelf gitaar. Of ik 

luister naar muziek en maak lijsten met liedjes die ik leuk vind. Ik ga graag een stukje 

lopen of fietsen als het mooi weer is. 

Door de coronabeperkingen gaat het kennismaken met ouders best lastig, maar ik 

hoop u binnenkort te ontmoeten. Op het plein, op de gang of bij een oudergesprek.  

 

 Ik ben Anja Jonker-Toor, getrouwd en moeder van 3 

knullen. Wij wonen nu in Pijnacker, maar ik ben opgegroeid 

in het Tanthof. Eind juni ben ik gestart op de administratie 

van de Regenboog. Ik werk elke dag van 8.00 uur tot 12.30 

uur. Sommige van jullie heb ik al gesproken, maar mocht er 

iets zijn of gewoon wat willen weten, ik hoor het graag. Tot 

gauw!                                             

Nieuws van de Regenboog 

Reserve kleding gym 



Afgelopen maandag was de opening van de 

kanjerweken. We hebben toen stil gestaan bij 

het onderwerp vertrouwen. Het is heel 

belangrijk om mensen om je heen te hebben 

die je kunt vertrouwen. Wanneer je een 

probleem hebt of je wilt iets belangrijks 

bespreken zoek je meestal iemand op 

waarvan je weet dat je die kan vertrouwen. 

Kinderen zullen waarschijnlijk dan hun ouders, 

hun vriend/vriendin of de juf opzoeken. De 

Regenboog heeft ook een 

vertrouwenspersoon, juf Monica Kalis, tevens ook intern begeleidster. Wanneer de 

kinderen iets vertrouwelijks willen bespreken kan dat altijd met haar.  

 

Ook dit jaar wordt het team van De Regenboog weer bij het organiseren van alle 

feestelijke activiteiten bijgestaan door een ouderraad. De ouderraad bestaat uit de 

volgende leden: 

 Jolanda  Vrijenhoek, ouder van Evangeline uit groep 6/7 

 Wilma van der Wel, ouder van Merel uit groep 5, Fleur uit groep 3 

 Barbara Mutsaers, ouder van Emma uit groep 8 

 Monique Waalboer, ouder van Thyrza uit groep 4 

 Sanne Weber, ouder van Evi uit groep 5 

 Emine Coskun, ouder van Eren uit groep 8 

 Sabine van Leeuwen, ouder van Lissy uit groep 6/7 

 Marjonne Kube, ouder van Nina uit groep 6/7 en Quinten uit groep 5 

 Vanessa de Jong, ouder van Fayen uit groep 5 

 Martijn van Holsteyn, ouder van Amber uit groep 7 

 
 Juf Alexia is iedere ouderraadsvergadering aanwezig namens het onderwijsteam. 

We willen de ouderraad alvast bedanken voor al hun inzet in het komend 

schooljaar! 

 

Na de zomervakantie is uw basisschool De Regenboog een IKC geworden, een 

integraal kindcentrum! Basisschool De Regenboog en Stichting Kinderspeelzaal 

werken samen aan de opvang van kinderen tussen 2 jaar en 13 jaar. Hierbij is er 

sprake van een gezamenlijke visie en werkwijze met en voor de kinderen. Een unieke 

plek voor uw kind dus! 

 

Vertrouwenspersonen 

Ouderraad - rectificatie 

Nieuws van de kinderopvang 



Opening  

Schrijft u vrijdag 18 september alvast in uw agenda. Dan zullen we het 

BSO/Peuterlokaal officieel met elkaar openen. Breng uw kind zelf naar school. We 

verwachten u rond 8.30 graag op het schoolplein. Het team en de kinderen 

verwelkomen u dan voor een vermakelijk programma. Verwachtte eindtijd is 9.00.  

BSO 

Vanaf nu is er buitenschoolse opvang binnen de Regenboog voor de kinderen die 

voor- of na schooltijd opvang nodig hebben. De voorschoolse opvang start om 7.00 

uur en de pedagogisch medewerkers brengen uw kind naar de eigen klas zodra de 

school begint. De naschoolse opvang is na schooltijd geopend tot 18.30 uur. De 

opvang in de school, dat geeft veel rust voor u en voor uw kind! 

Het team pedagogisch medewerkers doen hun uiterste best om de kinderen een 

leuk, afwisselend en bij het kind passend programma aan te bieden. Amar, Nova en 

Stephanie zijn vaste teamleden voor de BSO. Stephanie is bekend bij de 

Regenboog, omdat zij regelmatig de TSO coördineert en zij werkzaam is op BSO de 

Bonte Pael. Amar is al een tijd werkzaam op BSO ’t Klavertje en houdt vooral van 

sport- en spelactiviteiten binnen of buiten. Nova is invalkracht geweest op BSO de 

Bonte Pael en biedt de kinderen graag een leuke tijd op de BSO met uitdagende 

activiteiten en de nodige in- en ontspanning. Hieronder ziet u een foto van Nova. In 

de volgende nieuwsbrief zullen Amar en Stephanie zich aan u voorstellen. 

De kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf mee te praten 

over welke activiteiten zij leuk vinden om te doen. Na deze 

eerste week wordt een gesprek met de kinderen gevoerd 

over wat zij graag doen op onze BSO en welke materialen 

er nog nodig zijn. Daarnaast praten de kinderen mee over 

een uitdagend programma. Ook in de vakantie is de 

buitenschoolse opvang open. Dagelijks kunnen zij tussen 

7.30-18.30 uur terecht om activiteiten te doen met elkaar.  

Peuteropvang  

Vanaf 1 oktober zal Stichting Kinderspeelzaal ook peuteropvang bieden voor 

kinderen vanaf 2 jaar. Deze is dagelijks geopend tussen 8.45 – 12.00 uur. De peuters 

krijgen volop kans om te spelen, alleen of met elkaar en zij doen mee met de 

georganiseerde activiteiten. Zo leren zij bijvoorbeeld liedjes zingen in de groep en 

worden zij met activiteiten uitgedaagd om zich te ontwikkelen op hun eigen manier 

en eigen tempo.  

In het integraal kindcentrum stemmen onze pedagogisch medewerkers en de 

leerkrachten zoveel mogelijk met elkaar af. Thema’s worden zo mogelijk gedeeld net 

als het gezamenlijk doen van activiteiten. Uw peuter raakt zo al vertrouwd met de 

werkwijze op de basisschool. 

Heeft u het lokaal al gezien? Het zit naast de ingang van de groepen 1 en 2 en heeft 

een frisse en gezellige uitstraling. Voor alle kinderen is er iets te vinden waar zij plezier 

aan kunnen beleven. Ons team staat altijd klaar voor uw kind maar ook voor u! 



Heeft u interesse in de buitenschoolse of peuteropvang bij IKC de Regenboog, kijk 

dan op www.kinderspeelzaal.nl of neem contact met ons op via 0152511463. U vindt 

ook een verwijzing op de website van de Regenboog onder het kopje IKC 

kinderopvang. 

 

In de schoolgids staat er bij het overzicht van de vrije dagen een fout. Voor de 

duidelijkheid hierbij het goede overzicht:  

Maandag 5 oktober, gehele dag vrij 

Dinsdag 1 december, gehele dag vrij 

Vrijdag 18 december, vanaf 12.00u vrij 

Donderdag 11 februari, gehele dag vrij (Er stond woensdag 10 feb. Dan zien we de 

kinderen graag wel op school) 

Vrijdag 19 februari, vanaf 12.00u vrij 

Woensdag 17 maart, gehele dag vrij (deze dag ontbrak in de schoolgids). 

Vrijdag 2 april (Goede vrijdag), gehele dag vrij 

Maandag 5 april (Tweede Paasdag), gehele dag vrij 

Donderdag 13 mei, (Hemelvaartsdag), gehele dag vrij 

Vrijdag 14 mei, gehele dag vrij 

Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag), gehele dag vrij 

Vrijdag 18 juni, gehele dag vrij 

Vrijdag 16 juli, gehele dag vrij 

In de schoolgids staat ook donderdag 15 april als gehele dag vrij. Dit is niet correct. 

We verwachten de kinderen dan op school. 

 

De komende weken staan er voor u en de kinderen weer veel dingen te wachten. In 

de nieuwsbrief vindt u onder het kopje agenda steeds een kort overzicht hiervan. 

 

14 september: Informatieavond via Teams 

15 september: ontruimingsoefening 

18 september: opening BSO/Peuterlokaal 

18 september: sluiting aanmeldingsperiode MR 

22 september: schoolfotograaf, informatie volgt 

28 september: stembiljet MR verkiezingen komt mee naar huis 

29 september: stembus MR is geopend 

30 september: start kinderboekenweek 

1 oktober: stembus MR wordt om 15.15 uur gesloten, stemmen worden geteld en de 

uitslag gedeeld. 

Agenda 

http://www.kinderspeelzaal.nl/


5 oktober: studiedag – alle kinderen vrij 

13 oktober: MR/OR jaarvergadering 

14 oktober: peuterochtend 

 
 

Binnen gekomen post 


