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Terugblik Kangoeroewedstrijd

Op donderdag 21 maart vond de W4Kangoeroe-wedstrijd 2019 plaats. Maar liefst 18 singles en 15
duo’s hadden zich opgegeven om met deze leuke reken- en wiskunde wedstrijd mee te doen. In
totaal hebben er dus 48 knappe koppen meegedaan! Er werd gezweet, gepuft en geploeterd op de
moeilijke sommen.

OBS De Bonte Tol

www.debontetol.nl

De kinderen hebben afgelopen week hun oorkonde met hun score en bijbehorende prijsjes in
ontvangst genomen. We hopen dat er volgend school jaar nog meer kinderen het leuk vinden om
mee te doen aan deze wedstrijd.
Via deze weg willen we de ouders bedanken voor het organiseren vooraf. Hier waren wij erg mee
geholpen! Ook willen we de ouders die hebben gesurveilleerd bedanken voor hun hulp. Mede door
alle hulp verliep alles rondom de Kangoeroe wedstrijd gesmeerd!

Sportdag groep 3 t/m 8
Op woensdag 15 mei hebben wij sportdag gehad op de velden van Oliveo. Na een warming-up waar
we moesten knieheffen, hakken-billen, de grond aantikken en springen en een rondje rennen, gingen
we aan de slag met verschillende spellen. De groepen 3 en 4 op een veld, de groepen 5 en 6 en de
groepen 7, 7/8 en 8 op de andere velden. De groepen 3 en 4 deden kleine spelletjes zoals: zaklopen,
slalommen, verspringen en blikgooien. Bij de andere groepen werd er gevoetbald, getrefbald,
ge(knots)hockeyd, geslagbald en tienbal gespeeld. Op het eind hebben we met alle groepen door
elkaar een estafette gelopen. Het was heerlijk weer en daarom hebben we de sportdag afgesloten
met een ijsje.
Alle ouders die geholpen hebben: BEDANKT!

TA4Kids
Uitnodiging TA4Kids workshop EGO-toestanden en
Transacties 5 juni a.s. van 08.30-10.00 uur
Vindt u het leuk om samen met uw zoon/dochter deel te nemen aan deze
workshop, dan bent u van harte welkom. U kunt zich voor 3 juni 2019 per mail
aanmelden bij Eja Cath: e.cath@debontetol.nl.
Wij zien u graag op 5 juni!
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Tutorrekenen
Elk jaar werken we een periode met tutorleren. Van de voorjaarsvakantie tot aan afgelopen week
werkten alle groepen in tweetallen aan rekendoelen. De oudere leerlingen waren de tutor en de
jongere leerlingen de tutee. Samen oefenden zij aan de leerdoelen die passen bij de doelen uit de
klas. Voor de kleuters was dit bijvoorbeeld ‘het herkennen en benoemen van cijfers’, voor de
groepen 3 was dit ‘automatiseren van sommen tot 10/20’, voor groep 4 was dit ‘automatiseren van
sommen tot 20’ en de groepen 5 en 6 ‘automatiseren van de sommen tot 100’. Groep 3 was zowel
tutor voor de kleuters als tutee met een bovenbouw groep. De groepen 7 en 8 waren de tutoren
voor de bovenstaande groepen. We merken dat door dit extra oefenen, dat de kinderen vooruit
gaan. We zullen hier in de toekomst zeker weer gebruik van gaan maken.

IPC
IPC ‘Dag en nacht’ groep 3 en 4
Het thema ‘dag en nacht’ is inmiddels door de groepen 3 en 4 afgesloten. Tijdens de afsluiting
hebben alle leerlingen een kijkdoos gemaakt. In de doos hebben zij allemaal glimmende en
glinsterende materialen geplakt en opgehangen. Door gaatjes te maken in de deksel van de doos
ontstond er een mooi lichtspel van licht en donker. Daarna hebben alle kinderen de kijkdozen vol
trots laten zien aan de ouders die voor de afsluiting zijn uitgenodigd.
Ons laatste thema is ‘onze wereld’. De komende periode gaan wij dan ook weer hard aan de slag om
tijdens deze unit veel nieuwe dingen te leren.
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IPC MP2 ‘Aardbevingen en vulkanen’
‘Groep 5 en 6 zijn al enkele weken bezig met de unit ‘De actieve planeet’. We zijn gestart met het
nadenken over de gevolgen van een aardbeving en het inrichten van een noodopvang bij ons op
school.
Ook hebben we diverse onderzoeken gedaan naar verschillende vulkanen over de hele wereld. We
hebben gekeken naar de verschillen en overeenkomsten naar de ligging en naar de soorten
eigenschappen van de vulkanen.
Als klap op de vuurpijl hebben wij een “echte” vulkanoloog op bezoek gehad. Zij vertelde over hoe
een dwarsdoorsnede van een vulkaan uit ziet en hoe een vulkaan werkt. Ook kregen we bezoek van
een oude bewoner uit het Italiaanse dorp Pompeii. Zij heeft de heftige vulkaanuitbarsting van de
Vesuvius meegemaakt. Als laatste waren er nog twee juffen in de klas die met ons een eigen
vulkaanuitbarsting gingen maken. In onze klas zijn wel zes vulkaanuitbarstingen geweest door dit
experiment.

IPC MP3 ‘De Eerste Wereldoorlog’
Groep 7 is al een paar weken bezig met de nieuwe unit ‘De Eerste Wereldoorlog.’ We zijn gestart met
een escaperoom. We moesten allemaal puzzels/vragen oplossen die te maken hadden met de Eerste
Wereldoorlog. Ook hebben we een klassikale mindmap gemaakt. Dit hebben we gedaan door eerst
op ons wisbordje te schrijven wat we zelf al wisten, daarna hebben we dit in ons tafelgroepje
besproken en met de klas een mindmap gemaakt. Voordat de nieuwe unit begon hadden we vragen
bedacht waar wij tijdens deze unit antwoord op zouden willen hebben. De antwoorden op de vragen
hebben we opgezocht en daar een kleine poster van gemaakt. Ook hebben we opgezocht welke
landen er ontstaan zijn na de Eerste Wereldoorlog en welke landen er zijn opgeheven. Vorige week
hebben de kinderen ook nog een erg interessante gastles gekregen.
Nu zijn we bezig met het onderzoeken van de verschillende uitvindingen die tijdens de WOI zijn
gedaan.
IPC MP3 ‘De Tweede Wereldoorlog’
De groepen 7/8 en 8 zijn bezig met de unit “De Tweede Wereldoorlog”.
De kinderen zoeken informatie op over de Joden en maken hiervan hun eigen krant.
Op een wereldkaart hebben ze onderzocht welke landen er bezet waren, wie de bondgenoten van
Duitsland waren en wie de Geallieerden waren.
Mevrouw Tilanus heeft in de groepen een gastles verzorgd en zij heeft verteld over haar kinderjaren
tijdens de oorlog. De kinderen hebben hier geboeid naar geluisterd.
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