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Terugblik op het schooljaar
Het eerste deel van het schooljaar is alweer voorbij, de tijd gaat snel. Tijd om terug te kijken op de
mooie ontwikkelingen die er op De Bonte Tol hebben plaatsgevonden.
De ouders van de groepen 1/2 hebben onlangs het eerste rapport nieuwe stijl van hun kind
ontvangen. Dit rapport laat de ouders beter zien welke ontwikkelingen hun kind doormaakt. Dit
rapport komt uit ons nieuwe volgsysteem KIJK!, waarin de leerkrachten de afgelopen tijd alle
vorderingen van de kinderen hebben ingevoerd.
We hebben de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de eerste weken weer opnieuw in
beeld gebracht. Dit gebeurt jaarlijks in elke groep en doen we om het werk zo goed mogelijk af te
stemmen op de behoefte van de leerlingen. Deze afstemming willen we uiteraard voor alle kinderen
op De Bonte Tol en het nieuwe EDI-lesmodel waarmee wij de lessen geven helpt hierbij.
In deze tijd is het ook goed om stil te staan bij de mensen die wat minder op de voorgrond,
enorm veel betekenen voor onze kinderen. De collega’s van de Flex zetten zich elke dag met hart en
ziel voor hen in. We hebben ook fijne stagiaires binnen ons team die goed werk doen. Ook mag
genoemd worden dat dankzij Annemarret de administratie en het beheer van het gebouw vlekkeloos
verlopen. We zijn ook blij met de medewerkers van ZieZoo en Team4Talent, die zorgen voor
ontspanning tijdens de pauzes. Dan zijn er nog de vele vrijwilligers binnen onze school die veel werk
verzetten; de ouders van de OV, ouders van de MR, Marian en Joke, bedankt voor alles wat jullie
doen voor de kinderen en collega’s. Ook bedankt aan alle ouders en klassenouders die in de klassen
helpen om activiteiten voor de kinderen te organiseren en ondersteunen.
Deze terugblik schrijf ik met een heel dubbel gevoel, omdat ik half februari De Bonte Tol ga verlaten.
Aan de ene kant is dit voor mij een mooie nieuwe stap aan de andere kant is het moeilijk om afscheid
te gaan nemen van de kinderen, het team, de ouders en de partners waarmee we samenwerken.
Wel ga ik met een gerust hart, in de wetenschap dat De Bonte Tol een goed team heeft, dat het
beste uit de kinderen wil halen. Bij de wervingsprocedure voor de nieuwe directeur zullen het team
en ouders van de MR nauw betrokken worden.
Ik wens u, ook namens het hele team, fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020!
Francien Hogervorst
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Staking 30 en 31 januari
De onderwijsbonden hebben alle leden weer opgeroepen te gaan staken voor een meer structurele
oplossing voor het lerarentekort. Er is sprak van een onderwijscrisis, waar wij als scholengroep ook
steeds meer mee te maken krijgen. Het bestuur van Scholengroep Holland steunt daarom ook dit
keer de staking en vrijwel het gehele team van De Bonte Tol heeft aangegeven te staken. Op 30 en 31
januari blijven de deuren van onze school daarom gesloten.
Wij hopen dat de regering de nodige structurele maatregelen neemt, zodat alle kinderen in
Nederland kunnen rekenen op goed onderwijs.

Sint op De Bonte Tol
Op donderdag 5 december kwamen de Sint en zijn Pieten in een politieauto aan op de Bonte Tol.
De kinderen van groep 8 hadden leuke dansjes ingestudeerd, dus het was swingen geblazen.
Toen we met z’n allen binnen waren, hebben de groepen 1 t/m 4 in het speellokaal liedjes gezongen
en optredens gedaan.
De groepen 5 t/m 8 zijn hard aan de slag gegaan met het voorlezen van de gedichten en het
uitpakken van de surprises. Gelukkig kwamen Sint en zijn Pieten ook nog even langs in deze groepen.
We hebben het allemaal naar ons zin gehad.
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Kerst
Ook dit jaar werd Kerst weer groots gevierd op De Bonte Tol.
Woensdag 6 december kwam de gehele school al in kerstsfeer.
Op woensdag 18 december hebben de kinderen samen met hun maatje
kerststukjes gemaakt. De kinderen van groep 1/2 werden geholpen door de
kinderen van groep 7 en zo verder. Het was heel erg leuk om te zien hoe de
kinderen elkaar hielpen. De resultaten waren super!
Op donderdag 19 december was er een kerstontbijt voor de kinderen. En wat
hadden de kinderen met hun ouders lekkere dingen gemaakt. We willen alle
ouders hiervoor bedanken.
Als afsluiter was dit jaar de kerstmarkt. Alle kinderen hadden iets voorbereid;
knutsels of iets lekkers of een toneelstuk met als doel geld in te zamelen voor
het goede doel: LindaFoundation.
Wat hebben we (ouders, kinderen en leerkrachten) samen een geweldig succes
van onze kerstmarkt gemaakt. Met heel veel betrokkenheid, enthousiasme en
inzet hebben we iets geweldigs neergezet. Alleen dat is al genoeg reden om
trots op te zijn. Het exacte bedrag wat opgehaald is, is €950,00!! Hiermee
kunnen een hoop arme gezinnen geholpen worden om een iets onbezorgdere
tijd tegemoet te gaan en om er onvergetelijke feestdagen van te maken.
Via deze weg willen wij alle ouders, kinderen, de OV-leden, de leerkrachten,
verdere hulp en de organisatie bedanken voor de zeer geslaagde avond!
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Rolstoelclinic groep 7 & 8
Op dinsdag 26 november hebben de groepen 7 en 8 een rolstoelclinic gehad. Deze rolstoelclinic is
verzorgd door het gehandicaptenfonds. De clinic bestond uit twee verschillende delen. Theorie en
praktijk in de gymzaal. In de gymzaal kregen we les van Peter. Hij zit zelf in een rolstoel en speelt
basketbal. Dit hebben wij ook gedaan. Eerst hebben we geleerd hoe je in een rolstoel moet rijden.
Deze basketbalrolstoelen hebben een extra wieltje zodat je niet kan vallen. We weten nu hoe je
moet sturen met een rolstoel en ook hoe je moet remmen. Daarna hebben we verschillende potjes
basketbal gespeeld.
Het tweede deel was in het klaslokaal. Er is verteld over de verschillende oorzaken van een handicap
en hoe je daarmee om moet gaan. Ook was er de gelegenheid om verschillende vragen te stellen.
Het was een leerzame clinic en wij willen het gehandicaptenfonds bedanken!

Kleuteruniversiteit
De kleuters hebben afgelopen weken hard gewerkt aan het thema kerst.
We werken deze periode voor het eerst met een project van
kleuteruniversiteit. Kleuteruniversiteit maakt projecten naar aanleiding van
prentenboeken, waarbij aan de kleuterdoelen gewerkt wordt. Het
prentenboek ’Rikki wil een kerstboom’ is deze periode de rode draad in onze
activiteiten. Tijdens de gymlessen hebben wij een sneeuwcircuit gedaan. In de
klas hebben wij sneeuwballen gegooid met woorden erop die begonnen met
de s van sneeuwbal. Ook hebben wij ijswortels geteld bij de rekenlessen en
nog veel meer.
Wilt u meer weten over kleuteruniversiteit kijk dan op de website:
https://www.kleuteruniversiteit.nl/.

Even voorstellen…
Mijn naam is Laurence Steegstra, moeder van 2, Laura uit groep 7 en
Felix die al op de middelbare school zit.
Toen Felix in groep 1 zat, ben ik lid geworden van de OV (9 jaar geleden
al). Er was toen een oproep gedaan in de onderbouw voor nieuwe
leden, omdat veel ouders kinderen hadden die aan het einde van hun
basisschool carrière zaten en dus de OV gingen verlaten.
Tot zover heb ik altijd met plezier mijn bijdrage kunnen leveren voor de kinderen van de Bonte Tol.
Omdat ik 4 dagen werk heb ik niet veel tijd om op school zelf dingen te doen, daarom heb ik me
vooral bezig gehouden met de sportactiviteiten. Dat kon ik makkelijk vanuit huis doen; de online
inschrijving regelen, de aankondiging posters maken, de inschrijvingen in de gaten houden en
vervolgens de deelnemers (en hun ouders) informeren over de toernooien, de sporttas met de
sporttenues en de snacks regelen.
Ik heb het heel lang gedaan, altijd met plezier, ook al deden mijn eigen kinderen niet vaak aan de
toernooien mee. Ik vond genoeg voldoening aan het horen en zien hoeveel plezier de kinderen
hadden. Sommige kijken nu al uit naar het populaire schoolvoetbaltoernooi!
Helaas zit Laura weer bijna aan het einde van haar basisschoolcarrière. Het is dus tijd om mijn OV
sportcoördinator taken over te dragen. Bij deze wil ik een oproep doen aan ouders, voornamelijk in
de onderbouw. Wil jij ook een bijdrage doen voor de kinderen van De Bonte Tol en houd jij van
organiseren, neem gerust contact met de OV op.
Hopelijk tot snel!
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Nieuw lid MR
We vinden het fijn dat we Peter Kramer, vader van Stan Hoogervorst uit groep 5, mogen
begroeten als nieuw lid van de MR. Peter is enthousiast om mee te denken met de
ontwikkelingen en het beleid van De Bonte Tol. Wij wensen hem daarbij veel plezier!
De leden van de MR

Fijne kerstvakantie allemaal!
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