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Herfstvakantie
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk, 8.30 uur
Stakingsdag, alle kinderen zijn vrij
Sint versiering, vanaf 19.00 uur
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Uitgifte eerste rapport
Nieuwsbrief 3

Kinderboekenweek
Van 2 oktober tot en met 13 oktober was het
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar was
‘Reis mee’. En de school zag er mooi versierd
uit. We zijn de Kinderboekenweek gestart met
het maatjeslezen door de school. Dit was een
groot succes. De kinderen lazen aan elkaar o.a.
prentenboeken voor.

Woensdagmiddag hebben de kinderen en ouders die zich hebben opgegeven voor de boeken- en
spellenmarkt hun spullen verkocht. Er was veel belangstelling! Het was een geslaagde middag.
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Op vrijdag hebben we de kinderboekenweek afgesloten. De groepen 1 tot en met 4 hebben dit
gedaan door middel van een voorleesochtend. Opa’s, oma’s, vaders en moeders kwamen de
kinderen in kleine groepjes voorlezen. Dit was een heel gezellige start van de dag en een geslaagd
einde van de kinderboekenweek!

De Bonte Tol is op 6 november gesloten in verband met de lerarenstaking
Op bestuurlijk niveau wordt regelmatig met de politiek overlegd over het belang van meer geld voor
het basisonderwijs. Dit heeft echter nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Om die reden is het
voornemen van de vakbonden om op 6 november a.s. een lerarenstaking te houden. Als deze
doorgaat zullen vrijwel alle leerkrachten van De Bonte Tol op 6 november a.s. hieraan deelnemen.
Dit betekent dat onze leerlingen die dag helaas niet op school opgevangen kunnen worden. Ik besef
dat dit extra inspanning van u vraagt, maar hoop van harte dat u begrip heeft voor deze situatie.
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u daarover uiteraard contact met mij opnemen.
Francien Hogervorst

Nieuwe schoolgids online
Onze nieuwe schoolgids kunt u nu downloaden via de website (via het knopje documenten).
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Het “groene plein”
In de herfstvakantie vindt er groot onderhoud plaats aan het “groene plein”.
Om het plein daarna netjes en gezellig te houden zoeken wij (groot)ouders die willen mee denken en
helpen het plein groen en gezellig te houden. Ook nieuwe ideeën zijn welkom.
Lijkt het u leuk om u in te zetten voor de school en de kinderen, creatief bezig te zijn en mee
te denken, aarzel dan niet en meld u aan via de mail (g.kortekaas@debontetol.nl)

Thema ik en mijn familie
Ik, papa en mama, broertje en zus, opa en oma ..... Wij hebben het over onze familie! We hebben
allemaal foto's meegenomen van ons gezin en hebben daar met elkaar over gesproken. Zo zijn de
kinderen erachter gekomen wat het verschil is tussen je gezin en je familie.
Dit schooljaar hebben ook de groepen 1 en 2 de doelen in de klas zichtbaar gemaakt. Tijdens dit
thema hebben ze hard geoefend met het schrijven van hun naam. In de spiegel keken de kinderen
hoe ze er eigenlijk uitzagen. Ze hebben zichzelf getekend en ook met meetlinten gemeten hoe groot
ze zijn.

Thema Herfst
Na de vakantie starten de kleuters met het thema herfst. Welke doelen er aanbod komen kunt u in
de klas zien.
Om de hoeken in de klas en de gang in te richten hebben we veel spullen nodig. Wij zouden het erg
fijn vinden als u deze spullen voor ons (te leen) hebt. We denken hierbij aan:
• Laarzen (in verschillende maten) Ook volwassen maten zijn welkom.
• Regenkleding.
• Paraplu’s.
• Knuffels van bosdieren.
• Kunstgras.
• Herfstmaterialen (beukennootjes, eikeltjes, dennenappels, takken, schijven van een boom,
etc.) Kastanjes hebben we al genoeg.
• Boomstammetjes e.d.
• Verkleedkleren bosdieren of boswachter.
• Een rode parasol om een paddenstoel van te maken.
Heeft u spullen voor ons, wilt u ze dan bij de kleuterklassen brengen?

Toestemming ouders / verzorgers publicatie beeldmateriaal
Tijdens schoolactiviteiten kunnen foto’s en filmopnames worden gemaakt van uw kinderen. U heeft
vorig jaar daarvoor een formulier ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht. Tevens ontvangen
(nieuwe) ouders/verzorgers als bijlage bij het inschrijfformulier een A4 waarop u kunt aangeven waar
u toestemming voor geeft. Deze toestemming geldt voor de gehele periode dat uw kind op onze
school verblijft, tenzij u uw toestemming (op onderdelen) intrekt. U vult daarvoor een nieuw
formulier in en ondertekent dit. U kunt het formulier inleveren bij de administratie of sturen naar
info@debontetol.nl
Hierbij herinneren wij u aan bovenstaande, mocht u uw keuzes willen wijzigen.
Het formulier vindt u op de website bij documenten en privacy:
https://www.debontetol.nl/Documenten?EntryId=43704
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Even voorstellen: De oudervereniging
Als oudervereniging leek het ons leuk om eens wat meer te vertellen wie we zijn en wat we precies
doen. Dus in iedere nieuwsbrief zal iemand zich voorstellen.
Mijn naam is Martine van Teerns en ben de moeder van Cas in
groep 3.
Al 4 jaar zit ik in de oudervereniging met veel plezier. Sinds kort
heb ik het voorzitterschap op mij genomen. En de afgelopen jaren
heb ik onder andere meegeholpen met slaapfeest voor de kleuters,
kerst en met sportactiviteiten. Het is hartstikke leuk om wat extra
te doen om kinderen een leuke schooltijd te geven. Qua tijd is het
mij meegevallen en het is altijd gezellig.
Er zullen een paar van ons niet meer zo lang in de oudervereniging
zitten dus is het hard nodig om wat hulp te krijgen zodat we ook
alles kunnen blijven doen wat we nu doen. Dus kom vooral een
keer kijken tijdens een vergadering of spreek één van ons aan als je vragen hebt.
Hoop tot snel!

IPC in groep 4
Groep 4 heeft de afgelopen weken gewerkt aan de unit ‘Tijd detectives’. Zij hebben als echte
archeologen gezocht naar vondsten tijdens het startpunt.

Tijdens de unit hebben de kinderen met allerlei meegebrachte
spullen gewerkt. Deze spullen waren uit de tijd van opa/oma,
papa/mama en uit de tijd van nu. De kinderen hebben deze
spullen in volgorde van vroeger naar nu geplaatst en zo
ontstond er in de klas een heus museum. We hebben ook
onderzoekjes gedaan met de spullen. Van welk materiaal zijn
ze en hoe kun je aan iets zien dat het oud is?
Tot slot hebben de kinderen samen gewerkt en zijn er
kunstwerken in de stijl van Miró gemaakt. Vorige week hebben
we het thema afgesloten door nog eens terug te blikken op
wat we hebben geleerd. Na de herfstvakantie start groep 4 aan
de unit ‘hoe leren wij’.
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IPC groep 5 en 6
Na de startweken in groep 6 zijn wij begonnen aan de eerste unit van dit schooljaar. Het heet
ontdekkingsreizigers en avonturiers.
Tijdens het startpunt hebben de kinderen een route getekend op een kaart van onze wijk. Daarna
mochten ze op ontdekkingstocht om te kijken waar de routes van hun klasgenoten toe leidden.
Vervolgens maakten de kinderen een mindmap met alles wat ze al weten over dit onderwerp.
Gedurende de unit mogen ze deze mindmap verder aanvullen.
Inmiddels hebben de kinderen de doelen van aardrijkskunde behaald. De kinderen van groep 6
weten nu hoe bepaalde plaatsen zijn veranderd door ontdekkingen van avonturiers en ze kunnen
geografische woorden gebruiken zoals evenaar, continent, driedimensionaal, werelddeel, kompas
om iets uit te leggen over wereldkaarten.
Nu zijn we begonnen met de doelen van geschiedenis. Ze leren hoe mensen leefden in de periode
van ontdekkingsreizigers en ze kunnen daarvoor hun informatie halen uit verschillende bronnen
(zoals boeken en internet).
We gaan na de herfstvakantie verder met doelen voor kunstzinnige vorming, mens en maatschappij,
natuuronderwijs en internationaal. Komt u gerust eens kijken naar ons IPC bord, dan kunt u zien hoe
we deze bovenstaande doelen bereikt hebben.
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