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Start schooljaar
Het was weer fijn om alle kinderen en ouders/verzorgers terug te zien na 6 weken vakantie. Het
team van De Bonte Tol stond weer klaar voor een fijn en leerzaam schooljaar met onze leerlingen. In
de eerste week was de informatieochtend voor ouders/verzorgers, welke werd verzorgd door de
kinderen. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen en ook de kinderen vonden het zichtbaar
leuk om te presenteren. Van een aantal ouders kregen we opbouwende feedback en die nemen we
mee bij onze evaluatie.
De startgesprekken met de kinderen en ouders/verzorgers zijn in volle gang en
deze worden als zeer waardevol ervaren. In de klassen wordt er in de eerste 10
weken hard gewerkt aan de positieve groepsvorming. We noemen dit de
‘gouden weken’. Ook in de loop van het jaar vinden er in de klassen
groepsactiviteiten plaats. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd bij
de leerkracht van uw kind terecht.
In deze eerste nieuwsbrief wil ik u informeren over een aantal ontwikkelingen.
Personeelszaken
Vlak voor de start van het schooljaar is Madelon Verbooij bij ons in dienst gekomen. Madelon heeft
haar opleiding voor onderwijsassistent afgerond en zij zal voornamelijk de kinderen in de groepen
1/2 en 3 ondersteunen waar nodig. In deze nieuwsbrief stelt zij zich voor. Wij wensen Madelon een
fijne tijd op De Bonte Tol.
Nieuwe methodes
Onze methode Veilig Leren Lezen van groep 3 was aan vervanging toe en de werkgroep heeft zich
gebogen over een nieuwe methode. Uiteindelijk is geconstateerd dat de nieuwe methode van Veilig
Leren Lezen goed bij onze school past. Met veel enthousiasme zijn onze groep 3 leerlingen en juf
Wendy met deze methode gestart.
Ook onze methode voor schrijven moest worden vervangen. Pennenstreken is de methode die het
best bij onze criteria paste en ook goed op Veilig Leren Lezen aansluit. Deze methode wordt ingezet
in de groepen 3 t/m 8.
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Jaarplan 2019-2020
Op De Bonte Tol werken wij continu aan de kwaliteit van ons onderwijs en dat betekent dat wij ook
voor dit schooljaar een aantal onderwerpen op het programma hebben staan. Twee hiervan willen
wij alvast met u delen.
De eerste studiedag in september gaat het team aan de slag met rekendidactiek, rekenmodellen in
combinatie met het EDI-lesmodel.
Ook het lesaanbod aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op één of meer gebieden, wordt
dit schooljaar kritisch bekeken en waar nodig verbeterd. Linda Muller, onze talentbegeleider gaat
hier haar eigen talent voor inzetten.
Over deze en andere ontwikkelingen houden we u op de hoogte in een van onze volgende
nieuwsbrieven. Wij wensen iedereen een fijn schooljaar.
Namens het team van De Bonte Tol
Francien Hogervorst, schoolleider

Schoolbrengweek
Afgelopen week hadden wij de Schoolbrengweek. Afgelopen jaren was het maar 1 dag, maar dit
schooljaar hebben we een week extra aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rond de scholen.
Het was de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen op deze dag lopend of met de fiets naar school
kwamen. Hoe meer kinderen lopen of fietsen, hoe veiliger de schoolomgeving wordt.
We hebben dagelijks de score bijgehouden via een app en we zijn heel tevreden.
Bewuste ouder
De ouder is altijd het grote voorbeeld van een kind,
ook in het verkeer. Als je als ouder wilt dat je kind een
veilig, vaardige en verantwoorde verkeersdeelnemer
wordt, stop dan zelf ook netjes voor het rode licht en
steek je hand uit bij het afslaan.
Op school leert een kind de theorie en een –deels- de
praktische vaardigheden.
Maar van zijn of haar ouder leert het kind hoe het er
werkelijk aan toe gaat in het verkeer. Een kind neemt
bewust én onbewust veel over van het gedrag van zijn
of haar ouders in het verkeer. En dat gaat verder dan
voorbeeldgedrag.

Gezocht! Iemand met kennis van Excel
De weektaken van onze leerlingen worden gemaakt in een Excelbestand. Graag willen wij dit bestand
zo goed mogelijk opzetten, zodat we de weektaken sneller kunnen opmaken. Daarom zoeken we
iemand die ons kan helpen. Mocht je dit kunnen en willen, mail dan naar directie@debontetol.nl
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Fietsenstalling
Het afgelopen schooljaar stonden er regelmatig fietsen van leerlingen in de stalling aan de voorzijde
van ons hoofdgebouw en deze is eigenlijk bedoeld voor leerkrachten en andere bezoekers van de
school.
Wij vragen u uw kind gebruik te laten maken van de fietsenstalling aan de achterzijde van onze
school. Dat is ook mogelijk als u gebruik maakt van naschoolse opvang, omdat we met de
medewerkers van Kindcentrum ZieZoo hebben afgesproken dat zij het hek van de stalling dagelijks
sluiten bij het naar huis gaan, zo rond 19.00u.
Wij hopen op uw medewerking.

Hulp gezocht!
Welke ouders zouden er willen helpen met het opnieuw labelen van de leesboeken
voor groep 4 t/m 8? Op dit moment wordt het leesniveau aangegeven met een
kleurtje, wij willen hier het AVI-niveau van maken. Dit kan zowel voor- als na schooltijd
plaatsvinden. U kunt zich aanmelden bij juf Joyce, groep 6. j.belt@debontetol.nl.

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Mijn naam is Madelon Verbooij, ik ben 19 jaar en woon in Delfgauw. Sinds 2 september werk ik als
Onderwijsassistent bij OBS de Bonte Tol. Mijn vooropleiding is MBO Onderwijsassistent en ik heb al
op veel verschillende scholen stagegelopen. U zult mij hier voornamelijk zien bij de groepen 1/2a,
1/2b en groep 3.
Ik ben sociaal, behulpzaam, voel me verantwoordelijk
en vind het natuurlijk heel erg leuk om met kinderen
te werken. Elke dag brengen de kinderen iets nieuws
mee en ik wil ze heel graag iets leren.
Ik ben blij dat ik aan het werk mag op deze leuke
school!
Mochten er nog vragen zijn kunt u altijd naar mij toe
komen.
Groetjes, Madelon Verbooij.

IPC
Deze week zijn de groepen 4 tot en met 8 gestart met de eerste IPC-units. Groep 4 gaat zich de
komende weken druk bezighouden met de unit: ‘Tijddetectives’. De groepen 5 & 6 gaan op reis en
komen meer te weten over ‘Ontdekkingsreizigers & avonturiers’. Groep 7 & 8 gaan onder andere
onderzoeken hoe onze wereld er nou echt uit ziet, wat voor klimaat er is, hoe de aarde is opgebouwd
en wat voor invloed de mens heeft in de unit ‘Zo ziet onze wereld eruit’!
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Heeft u toevallig materiaal wat wij kunnen gebruiken om de lessen te ondersteunen of weet u
misschien heel erg veel over een bepaald onderwerp wat aansluit bij de unit? Loop gerust langs bij de
groepsleerkracht voor verdere informatie!
Natuurlijk houden wij u op de hoogte in de volgende nieuwsbrieven!

Van 2 oktober tot en met 13 oktober is er weer een Kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek is: ‘REIS MEE!’. Op school willen wij deze week niet zomaar voorbij laten
gaan. Daarom organiseren wij verschillende activiteiten waarbij vooral ‘reizen’ centraal zal
staan.
De Kinderboekenweek wordt op traditionele manier geopend waarbij de groepen van de
bovenbouw gaan voorlezen aan de groepen van de onderbouw. Wij maken hierbij gebruik
van het maatjessysteem.
Woensdagmiddag 2 oktober van 12:00-12:45uur: BOEKEN- EN
GEZELSCHAPSSPELLENMARKT!
Verkoop je boeken en gezelschapspellen tijdens de kleedjesmarkt in het speellokaal op
woensdag 2 oktober. Neem je eigen kleedje mee, stal je spullen uit en verkopen maar!
Geef je op via deze link.
Let op: iedereen mag zich inschrijven! De kinderen van de groep 5 t/m 8 mogen zelfstandig
hun boeken en spellen verkopen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 doen dit samen met
hun ouder(s).
Om 11:50uur mogen de kinderen die zich hebben opgegeven alvast hun spullen gaan
uitstallen, zodat de markt direct om 12:00uur kan gaan beginnen. Er zijn maar een bepaald
aantal plekken beschikbaar en de inschrijving sluit wanneer al deze plekken vergeven zijn.
Wilt u eraan denken om een niet te groot kleedje mee te geven, zodat alle kinderen die zich
hebben ingeschreven een plekje hebben.
Voor iedereen die boeken of spellen wil kopen: kom gezellig langs op de kleedjesmarkt en
vergeet uw kleingeld niet ☺ Pinnen is niet mogelijk ;-)
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Vrijdagochtend 11 oktober van 08:30-09:00uur: voorleesochtend in de groepen 1 t/m 4.
Wij nodigen alle ouders, opa’s en oma’s uit om voor te komen lezen aan de kinderen van de
groepen 1 tot en met 4. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht. U kunt natuurlijk zelf
een boek meenemen. Ook mag u altijd een boek van school gebruiken.
We hopen op een geslaagde voorleesochtend!

Boeken enquête tijdens de Kinderboekenweek
Elk jaar kregen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een papieren enquête met hierin de
vraag welke boeken ze graag op school zouden willen lezen en welke boeken zij missen op
school. Dit jaar willen we deze enquête voor iedereen toegankelijk maken. Via deze link
komt u bij de enquête uit. Samen met uw zoon of dochter kunt u de vragen invullen. De
werkgroep zal na 1 november uit gaan zoeken welke boeken er kunnen worden aangeschaft
voor de school.
JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het
lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld
is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat
kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in
aanmerking komt. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan een van de ouder verwijskaarten in, te
verkrijgen op de basisschool van jouw kind en lever deze weer in op school. Na ontvangst van de
aanvraag zal de intermediair van Team4Talent contact met je opnemen.
De intermediair van Team4Talent is: Thomas Hulzinga
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie / het
lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de
bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt eventueel ook een
waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan
daar meer over vertellen.
Meer weten over de werkwijze? Ga naar de website www.jeugdfondssportencultuur.nl
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