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Terugblik schooljaar 2018/2019
Met de zomervakantie in het zicht is het tijd om terug te kijken op dit schooljaar.
Trots ben ik op alle mooie ontwikkelingen die weer hebben plaatsgevonden op De Bonte Tol.
Hieronder een kleine selectie:
•
•
•
•
•

De kennis over het lesgeven aan meer- en hoogbegaafden is opgefrist en het signaleren van
deze leerlingen is aangescherpt.
De leerkrachten zijn gaan lesgeven volgens een nieuw lesmodel (EDI), waardoor de kinderen
nog beter les op maat krijgen.
De leerkrachten van de groepen 1/2 hebben mooie vorderingen gemaakt met ons nieuwe
volgsysteem KIJK!. Dit levert een beter zicht op de ontwikkeling van de kinderen, waardoor
de leerkrachten hun lesgeven beter kunnen afstemmen.
De werkgroep communicatie heeft regelmatig overleg gehad en is in de eindfase van de
oriëntatie op een ouderapp. Hierover wordt u komend schooljaar geïnformeerd.
Achter de schermen is gewerkt aan een intensivering van de samenwerking met ZieZoo
kinderopvang. Een van de uitkomsten is dat ZieZoo het komende schooljaar het buitenspelen
van de kinderen zal begeleiden tijdens de grote pauze. De leerkrachten hebben dan even tijd
om hun boterham te eten.

Dit schooljaar heeft helaas ook in het teken gestaan van stakingen in het onderwijs. Er is een enorm
personeelstekort en veel scholen kampen met onvoldoende bezetting. De Bonte Tol heeft mede
dankzij de inspanningen van het team, waaronder de (LIO-)stagiaires, het onderwijs kunnen bieden
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dat de kinderen nodig hebben en wat zij verdienen. Maar ook wij voelen het tekort aan leerkrachten,
de invalpool van de scholengroep is nagenoeg leeg. Binnen Scholengroep Holland wordt er gewerkt
aan een oplossing, maar hiervoor zijn acties vanuit de politiek hard nodig. Wij hopen op een betere
toekomst voor dit prachtige vak, zodat de kinderen kunnen blijven rekenen op goed onderwijs.
Waar we het afgelopen jaar zeker op hebben kunnen rekenen is de steun en
de inzet van u als ouders. Vele handen maken licht werk en elke inspanning
van u waarderen wij dan ook enorm. Met de hulp van ouders/verzorgers
kunnen wij beter en leuker onderwijs geven aan de kinderen. Als dank voor de
hulp hebben alle hulpouders een roos van het team gekregen. Ik wil u via deze
weg nogmaals bedanken en wens u allen een hele fijne zomervakantie toe!
Francien Hogervorst

Informatiemarkt voor ouders door de kinderen
We gooien het roer eens helemaal om! De nieuwschooljaarsreceptie en de informatieavond werden
minder druk bezocht. En daarom wordt het tijd voor iets nieuws!
In de eerste week van het schooljaar starten we in de klassen altijd met het bekijken van de
lesboeken en vertellen we de leerlingen wat ze allemaal gaan leren dit schooljaar. We kunnen ons
voorstellen dat u ook erg benieuwd bent en daarom nodigen de leerlingen u uit op vrijdagochtend 6
september van 8.30 tot 9.30 uur voor de informatiemarkt in elke groep. De leerlingen informeren u
dan over wat zij het komende schooljaar gaan leren en leerkrachten kunnen eventuele vragen
beantwoorden. Tevens ontvangt u dan een hand-out met specifieke afspraken van die klas.
Daarna is er tijd om de andere ouders en directie, onderwijsondersteunend personeel en de
Oudervereniging te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.
Voor de groepen 1/2 en 8 wordt een uitzondering gemaakt en wordt er op maandag 9 september om
19.30 uur een informatieavond georganiseerd. Voor veel ouders van de kleutergroepen is het de
eerste kennismaking met school en voor groep 8 komt de overstap naar het Voortgezet Onderwijs in
zicht, waardoor deze avond heel zinvol is.

Personeel
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief over de indeling van komend schooljaar, ziet u komend jaar
een aantal nieuwe gezichten. In deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van Maaike Verbakel. Zij gaat zich richten op haar
verdere herstel en zet haar carrière daarna voort buiten Scholengroep Holland. We danken Maaike
voor alles wat zij in de afgelopen 15 jaar voor de kinderen van De Bonte Tol heeft betekend en
wensen haar veel succes en geluk.
Ook hebben wij afscheid genomen van mevrouw Tilanus. Zij heeft jaren op vrijwillige basis op
woensdag met onze kinderen van voornamelijk groep 1/2 gewerkt. Nu haar kleinkind van school gaat
neemt ook zij afscheid. Wij zijn haar dankbaar voor alle hulp en ondersteuning en wensen haar veel
geluk.
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Studiedagen
Graag laten wij u alvast weten op welke dagen onze studiedagen komend schooljaar plaatsvinden,
zodat u deze alvast in uw agenda kunt noteren.

Studiedagen schooljaar 2019-2020
30-9-2019
1-10-2019
18-10-2019
20-11-2019
20-12-2019
21-02-2020
30-03-2020
9-04-2020
17-07-2020

Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag

Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Groepen 1/2 vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij

Hulp schooljaar 2018-2019
Wij willen jullie bedanken voor alle hulp die jullie dit jaar aan de school hebben geboden. BEDANKT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassenouder;
Luizenouder;
Kampouder;
Musicalouder;
Hulp bij excursies;
Hulp bij sportactiviteiten;
Hulp bij de sportdag;
Hulp bij de schoolfotograaf;
Hulp bij de verschillende festiviteiten zoals Kerst,
Sint & de meester- en juffendag;
Hulp bij het verkeersexamen

En al het andere waar u als ouder/verzorger de kinderen en de leerkrachten mee heeft geholpen. Wij
waarderen deze hulp enorm, en zorgen er met elkaar voor dat we de kinderen een fijne schooltijd
kunnen geven.
Daarnaast willen wij in het speciaal ook de Oudervereniging bedanken voor al het werk tijdens de
verschillende activiteiten zowel voor als achter de schermen.
Wij hopen dat wij ook volgend schooljaar op u kunnen rekenen. Samen werken we aan mooi
onderwijs.
Wij wensen jullie een fijne zomervakantie!

OBS De Bonte Tol

www.debontetol.nl

Gymlessen groep 1 t/m 8
Alle kinderen gymmen komend schooljaar op dinsdag en op donderdag. De gymlessen worden
verzorgd door onze nieuwe vakleerkracht Djimmy.
Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind op deze dagen gymspullen bij zich heeft. De gymkleding
bestaat uit een T-shirt, een korte broek en dichte gymschoenen.

Afscheid
Zoals iedereen heeft kunnen zien in de formatie, sta ik er voor volgend jaar niet meer tussen. Na
bijna 10 jaar op De Bonte Tol, is het voor mij tijd geworden om mijn vleugels uit te slaan.
Als jong broekie, net van de opleiding, kreeg ik de kans om op deze school groep 4 te mogen doen.
Nu, 10 jaar later, krijg ik de kans om op een andere school, de Groenehoek, mijn baan als meester te
combineren met mijn andere baan als Agile coach. Dit was een kans die ik niet kon laten liggen.
Ik ben de directie van De Bonte Tol dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Ik bedank alle
kinderen en ouders voor de leuke, gezellige, soms moeilijke en leerzame samenwerking. Ook de
collega’s waar ik lange tijd mee heb samengewerkt bedank ik en wens hen heel veel succes.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie!
Meester Tim
Beste ouders/verzorgers,
Na 5 jaar gewerkt te hebben, ga ik De Bonte Tol verlaten. Ik ga een nieuwe uitdaging aan in het
speciaal onderwijs. Daar ga ik als leerkracht werken in een groep 6/7.
Ik kijk terug op een leuke, gezellige en vooral leerzame periode. Ik heb mijzelf hier kunnen
ontwikkelen tot de leerkracht die ik nu ben. Ik heb veel kunnen leren. Zowel van mijn collega’s als
van de kinderen en via trainingen en cursussen.
Het werken op De Bonte Tol heb ik altijd met veel plezier gedaan. Het werken met IPC, de weektaak,
de kinderen en het team zorgden ervoor dat ik elke dag kon genieten van mijn vak.
Ik wil via deze weg de kinderen, ouders en het team bedanken voor de samenwerking en het
vertrouwen. Ik wens jullie een heel fijne vakantie toe en een mooi begin van een nieuw schooljaar in
september.
Marcel Ripmeester
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Lieve allemaal,
Zoals jullie hebben kunnen lezen zal ik volgend schooljaar niet meer werkzaam zijn bij De Bonte Tol.
Dat vind ik best een gek idee want ik heb hier zes jaar met heel veel plezier gewerkt. Het plezier dat
ik heb tijdens het werken op deze school is niet veranderd. Wat binnenkort wel veranderd is mijn
woonplaats. Aan het eind van de zomervakantie verhuis ik naar Den Haag. Vandaar dat ik een nieuwe
uitdaging aanga bij een school dichterbij mijn huis. Ik hoop het daar net zo naar mijn zin te krijgen als
dat ik hier al die jaren heb gehad.
Op de Bonte Tol heb ik de kans gekregen mij te ontwikkelen als groepsleerkracht en als
gymleerkracht. Daar ben ik alle ouders, kinderen, de directie en mijn collega’s erg dankbaar voor. Via
deze weg wil ik iedereen ook bedanken voor de fijne samenwerking die ik heb mogen ervaren.
Ik wens jullie allemaal een goede vakantie en alvast veel plezier bij de start van het nieuwe
schooljaar. En wie weet, tot ziens!
Maaike Braakhekke
Ook voor mij geldt dat ik volgend jaar niet meer op de Bonte Tol zal werken. Ik heb hier met veel
plezier gewerkt en in korte tijd veel mooie momenten meegemaakt. Deze mooie momenten neem ik
mee als herinnering naar mijn volgende school. Ik ga na de zomervakantie werken op een school bij
mij in de buurt. Ik ga werken in een groep 6, zoals ik dat ook op de Bonte Tol heb gedaan. Deze baan
kwam zomaar op mijn pad, zonder dat ik op zoek was.
Het doet mij goed, om te weten dat de Bonte Tol met een top-team gaat starten aan een nieuw
schooljaar. Met deze wetenschap kan ik met een gerust hart het stokje overdragen aan de nieuwe
collega’s. Ik weet zeker dat de ‘nieuwelingen’ in een warm nest terechtkomen.
Ik wil alle collega’s, ouders en kinderen bedanken met wie ik heb samen mogen werken op de Bonte
Tol.
Ik wens jullie een fijne vakantie toe.
Ashok Jamal

Voorstellen nieuwe leerkrachten
Ik ben Djimmy Nolet, 25 jaar jong en heb vele hobby’s zoals; handballen, naar de sportschool gaan,
reizen en muziek luisteren. Ik speel handbal bij EHC in Leidschendam in
de eerste divisie, dus best hoog. Verder zit ik een paar keer per week in
de sportschool en daardoor zit ik lekker in mijn vel. Ik ben een sportieve,
vrolijke en spontane jongen die het leuk vindt om kinderen wat bij te
leren op het gebied van sport/bewegen. Ook vind ik het belangrijk dat
de leerlingen leren samenwerken en leren omgaan met winst en verlies.
Zelf ben ik een fanatieke sporter dus ik weet hoe belangrijk het is om
bepaalde vaardigheden te bezitten die je later in het leven zeker nodig
gaat hebben!
Ik begin na de zomervakantie als gymdocent op De Bonte Tol en ik heb er super veel zin in!
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Beste ouders en verzorgers,
Graag wil ik me even voorstellen. Ik heet Annemiek Rood- van Schie en woon mijn
hele leven lang al in Pijnacker. Ik ben getrouwd en wij hebben drie lieve zoons van 26,
28 en 29 jaar, die alle drie het huis uit zijn.
Ik heb veel onderwijservaring met kleuters. Volgend schooljaar word ik de duocollega van Artie. Ik heb er veel zin in om op de Bonte Tol te gaan werken en er
samen een mooie tijd van te gaan maken.
Wat leuk dat ik mijzelf aan u mag voorstellen als nieuwe juf op De Bonte Tol. Mijn
naam is Martine ter Horst. Samen met mijn man en twee kinderen (2 en 5 jaar)
woon ik in Berkel en Rodenrijs. In mijn vrije tijd doe ik aan aquabootcamp en vind
ik het leuk om naar het theater te gaan.
De afgelopen 15 jaar heb ik op twee scholen in Berkel en Rodenrijs aan groep 1 t/m
8 lesgegeven. Het afgelopen jaar was ik werkzaam in Zoetermeer. Komend
schooljaar zal ik samen met juf Saskia voor groep 5 staan. Ik kijk er naar uit om u en
uw kind(eren) te leren kennen en aan de slag te gaan bij De Bonte Tol!
Groeten,
Martine ter Horst
Beste kinderen en ouders van De Bonte Tol,
Volgend schooljaar mag ik bij jullie komen werken. Daarom een stukje in deze
nieuwsbrief om me alvast even voor te stellen. Ik ben Saskia Klos en ben 52
jaar. Ik woon in Zoetermeer met mijn man en jongste zoon. De oudste woont
al een tijdje op zichzelf. Ik ben sinds 1990 werkzaam in het onderwijs. De
eerste 12 jaar in het middelbaar onderwijs en vanaf 2002 in het basisonderwijs
in Zoetermeer. Ik heb daar 17 jaar met veel plezier op OBS De Springplank
gewerkt. Toch had ik het gevoel dat ik na al die tijd toe was aan een nieuwe werkomgeving. Na een
prettig sollicitatiegesprek maak ik vol vertrouwen de overstap naar De Bonte Tol.
Ik wens jullie een fijne zomervakantie en kijk ernaar uit elkaar te ontmoeten in het nieuwe
schooljaar!

MR
Afgelopen jaar is de MR weer druk bezig geweest met het bespreken van belangrijke schoolzaken. U
kunt hierbij denken aan het kloppend maken van de begroting, RIE onderzoek en het jaarplan. Aan
het begin van dit schooljaar is de MR begonnen met een zoektocht naar nieuwe leden. Dat is gelukt!
Jamina van de Ende als ouderlid en Maaike Braakhekke als personeelslid zijn bij de MR gekomen. Het
team, maar vooral de leerlingen, hebben vanuit het budget van de MR B-bots ontvangen. De
leerkrachten hebben de B-bots direct tijdens verschillende IPC lessen ingezet. Tot groot (leer)plezier
van de leerlingen.
Eén belangrijk punt van de MR was de communicatie. Samen met de werkgroep ‘communicatie’ is er
gekeken hoe er duidelijker en beter met ouders gecommuniceerd kan worden. Daar zijn veel ideeën
uitgekomen die volgend schooljaar in gang gezet zullen worden.
Door de MR is er nieuw concept bedacht om de MR vergaderingen een nieuwe invulling te geven.
Hopelijk kunnen er op die manier meer ouders betrokken worden bij het bespreken van belangrijke
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schoolzaken. Tijdens de eerste MR vergadering in komend schooljaar worden de laatste dingen
besproken en dan zal het nieuwe concept uitgerold gaan worden.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
De leden van de MR

Kinderyoga voor de groepen 3 en 4 tijdens de gymles
Op donderdag 11 juli kregen de groepen 3 en 4 i.p.v. gym een les kinderyoga, verzorgd door De Blije
Boefjes. De kinderyoga werd gegeven als afsluiting van het IPC thema ‘onze wereld’.
De kinderen hebben tijdens de les kennis gemaakt met diverse facetten uit de kinderyoga. Ze deden
o.a. de zonnegroet en diverse yoga houdingen. De kinderen liepen als wandelende bomen door de
zaal, maakten wind met het parachute doek en er werden wolken (= watjes) door de gymzaal
geblazen. Ook hebben de kinderen geleerd zich te ontspannen op de mat en gaven zij elkaar een
prettige weermassage op de rug.
Meer informatie over kinderyoga is te vinden op de website www.deblijeboefjes.nl

Verandering Schoolkamp groep 7
Er vindt een verandering plaats wat betreft het schoolkamp van groep 7. We hebben namelijk een
ontzettend leuk aanbod gekregen voor een talentweek.
Omdat de leerkrachten enthousiast waren, hebben we vervolgens ook in de komende groep 7
besproken en gestemd of zij dat leuk zouden vinden. Zij waren al net zo enthousiast, ze vonden het
heel leuk om weer eens iets anders te doen en om met alleen hun eigen klas op kamp te gaan.
Dit betekent dat de kinderen van groep 7 in de week voor de herfstvakantie op talentdagen gaan.
Wij zijn al druk met de voorbereidingen. Verdere informatie volgt zo snel mogelijk na de
zomervakantie.
Informatie over de talentweek:
Tijdens Talentweken krijgen de leerkracht en de leerlingen, buiten de vertrouwde klasomgeving, via een rijk
gevarieerd aanbod aan activiteiten en workshops, inzicht in hun talenten.
Om hun eigen toekomst te ontwerpen is het voor leerlingen van belang om te weten wat ze in hun mars hebben
en hun talenten te kennen. Ieder kind heeft een talent, ieder kind is érgens goed in. Talenten die mogelijk niet op
school opvallen, talenten waarvan het kind zich nog niet bewust is. Met dit inzicht kunnen de leerlingen
competenties ontwikkelen, zijn ze eigenaar van hun leerproces en dragen zij verantwoordelijkheid voor hun
eigen keuzes en beslissingen.
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Waterpret op het schoolplein.
Op dinsdag 25 juni heeft de thermometer de 32 graden aangetikt. Dat is natuurlijk een heel goede
reden om op het schoolplein een waterfestijn te organiseren. De kinderen hebben hun zwemkleding
aangetrokken, zich ingesmeerd en zijn met hun waterpistolen in de aanslag het plein opgerend. Daar
stonden allemaal emmers en bakken vol met water, klaar om gebruikt te worden. Bij elke groep
ontstond er een heus watergevecht en niemand bleef gespaard. Ook de juffen en de meesters niet.
Voor de kinderen die niet mee wilden doen was er een watervrije zone in de schaduw. Zo konden zij
op die manier de warmte in het gebouw ontvluchten. Het was een geslaagde dag!
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Jeugdland 2019
Maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus

Geachte ouders / verzorg(st)ers,
De 47e Jeugdland speelweek voor de basisschool jeugd van Pijnacker valt dit jaar in de week van
maandag 26 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2019. Dit is de laatste vakantieweek voordat de
basisscholen weer van start gaan.
De Jeugdland speelweek zal weer worden gehouden op het sportpark ‘De Groene Wijdte’ aan de
Sportlaan.
De kinderen 5 t/m 12 jaar (groep 2 t/m 8) zijn welkom van 9:30 uur t/m 15:30 uur. De lunchpauze is
van 12.00 uur tot 12.30 uur. Zelf een lunchpakketje meenemen. We lunchen gezamenlijk op het
plein, met een lunch-programma. Tijdens het lunchprogramma kan iedereen zijn talent laten zien in
The Voice of Jeugdland. Wil je meedoen, geef je op via thevoicejeugdland@hotmail.com.

Heel belangrijk! Geen kaartverkoop aan de deur in de week zelf.
De voorverkoop is gestart op 12 juni bij ’t Moortje in de Stationsstraat.
Je kunt dan een weekkaart kopen voor € 32,50, vanaf de start vanaf de vakantie 21 juli kost een
weekkaart
€ 37,50,. Geen dagkaarten te koop dus!
Voor de kleuters van 5 jaar is er speciale leiding (voor de gehele dag) aanwezig. De kleuters lunchen
gezamenlijk (lunchpakketje meenemen). Het vaste ‘onderkomen’ van de kleuters is de hockeykantine
(HCP).
Voorverkoopadres:
Pijnacker:
Hofman Sigarenmagazijn

Stationstraat 31

Ook voor dit jaar kunnen wij nog heel veel vrijwilligers gebruiken. Lijkt het je
leuk om ons te helpen dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden als
vrijwilliger via onze website www.jeugdland-pijnacker.nl. De minimale
leeftijd om leiding te mogen zijn is 16 jaar.
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