Nieuwsbrief 12
25 juni
1 juli
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
9 juli

12 juli
16 juli
17 juli
18 juli
18 juli

OV vergadering, 20:00 uur
MR vergadering, 19:30 uur
Schoolkamp groepen 3,4,5 (t/m
3 juli)
Groep 6 en 7 vrij
Schoolkamp groepen 6,7 (t/m 5
juli)
Groep 3,4,5 vrij
Spreekuur
schoolmaatschappelijk werk
8:45 uur
Uitgifte rapport 3
Inloopspreekuur rapport, 16:00
uur
Kennismaken nieuwe groep 8:30
uur
Groepen 8 vrij
Uitgifte nieuwsbrief 13

Bijdrage in de kosten van de lunchpauze
Op 20 maart 2019 stuurden wij u een verzoek tot betaling van de bijdrage in de kosten van de
lunchpauze. Met dit geld kunnen wij medewerkers van Skippy inzetten voor het opvangen van de
kinderen, zodat onze leerkrachten kort kunnen pauzeren. Voor het lopende schooljaar vragen wij van
u een vrijwillige bijdrage van € 25,- per leerling. Is uw kind in de loop van dit schooljaar op school
gekomen, dan kunt u een bedrag van € 2,50 per maand aanhouden. Hoewel de bijdrage vrijwillig is
zouden we toch nog een beroep op u willen doen.
Het kan zijn dat u de factuur in de mail over het hoofd heeft gezien (of dat uw kind na maart is
gestart) maar toch had willen bijdragen. Dit is een algemene herinnering en er zijn ouders die reeds
betaald hebben, waarvoor onze dank. Wilt u vóórdat u het geld overmaakt eerst in uw
bankgegevens controleren of u reeds heeft betaald?
NL 47 RABO 0137 3369 50 ten name van O.B.S DE BONTE TOL
Onder vermelding van: “bijdrage lunchpauze 2018-2019” mét de naam van uw kind(eren).
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Voorstellen MR
Hoi, ik ben Jamina van den Ende, moeder van 3 kinderen, waarvan de oudste 2 in groep 4 en groep 5
op de Bonte Tol zitten. Ik heb een onderwijsachtergrond, maar ben niet meer actief in het onderwijs.
Begin 2019 zag ik in de nieuwsbrief van school een oproep staan voor nieuwe leden voor de MR.
Toch wel wat nieuwsgierig geworden nam ik contact op met Corine Berghuis, ook ouder op de Bonte
Tol én voorzitter van de MR. Zij legde mij de werkwijze van de MR uit en enthousiast geworden nam
ik in maart een kijkje bij een MR-vergadering. Eerst wat korte punten aftikken en daarna met elkaar
‘in discussie’ over verschillende terugkerende onderwerpen als ouderbetrokkenheid, passend
onderwijs, communicatie etc.
Ik vind het prettig om op deze manier op een constructieve wijze mee te kunnen denken over zaken
die onze kinderen, maar ook de school aangaan. De tijdsinvestering is echt minimaal, aangezien een
hoop punten tijdens de vergadering meteen afgetikt worden.
Denk je ‘ik wil ook meedenken over belangrijke beleidszaken op school en ook daadwerkelijk invloed
hebben’?, de MR is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die mee willen denken. In maart is vanuit
de leerkrachten Maaike Braakhekke toegetreden tot de MR, fijn dat ik niet de enige ‘nieuweling’
ben!

Het zomercadeautje van de Bibliotheek
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je de leukste en mooiste e-books overal mee
naartoe. Download de app op je mobiel of tablet in de App Store of via Google Play. Je kunt de ebooks gratis lezen tot en met 31 augustus. Veel leesplezier!
Om de VakantieBieb-app te gebruiken heb je minimaal iOS 10 of Android 4.4+ nodig.

Meer informatie over leesbevordering
Op Jeugdbibliotheek.nl doen wij er alles aan om het lees- en weetplezier van kinderen en jongeren te
bevorderen. Maar het werkt natuurlijk het beste als ze dat ook vanuit thuis of school meekrijgen. Kijk
daarom zelf ook eens rond op Jeugdbibliotheek voor interessante bronnen. Wilt u tips hoe u
kinderen kunt helpen om meer te lezen? Kijk dan op de volgende websites.
Voor ouders:
• 0-4 jaar: starten met voorlezen via Boekstart
• 4-18 jaar: leesplezier voor thuis via de Bibliotheek op school
• 12-18 jaar: ondersteun je kind bij het lezen voor school

OBS De Bonte Tol

www.debontetol.nl

Schoolreis 2019
Het aftellen kon beginnen, want eindelijk was het zo ver! Dinsdag 11 juni zijn we op schoolreis
geweest. Als boer, koe, varken, haas, paard en dergelijke reden we naar de Delfse Hout. Eenmaal
aangekomen kregen we eerst een verhaal te horen.
Na het verhaal hadden we trek in iets lekkers. We hebben lekker gesmuld van onze koekjes en wat
smaakte de limonade lekker!
Daarna hebben we in onze groepjes met de papa’s of mama’s de verschillende spelletjes gespeeld.
Zo konden we ezeltje prik doen, geschminkt worden, een koe melken, een schaap scheren en nog
veel meer leuke spelletjes.
Na de spelletjes, hadden we trek gekregen en hebben we in onze groepjes heerlijk geluncht. Het was
droog en zelfs het zonnetje scheen.
Bij de kinderboerderij mochten we bij alle dieren kijken. We hebben verschillende dieren gezien en
hebben zelfs een mooie groepsfoto gemaakt.
De kinderen hebben aan het einde van de dag een lekker ijsje gekregen en speelden daarna nog in de
speeltuin.
Wat was het een gezellige dag!
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IPC
IPC groep 3 en 4 ‘Onze wereld’
De groepen 3 en 4 zijn volop bezig met de unit onze wereld. Deze unit gaat over de wereld om ons
heen. Als startpunt hebben de leerlingen een fotospeurtocht op het plein gedaan. De kinderen
kregen een boekje met foto’s van verschillende voorwerpen op het schoolplein. Dit waren soms
lastig te vinden voorwerpen, maar toch hebben alle leerlingen de plekken van de foto’s op kunnen
sporen. Met kunstzinnige vorming hebben de kinderen natuurkunstwerken gemaakt op het
schoolplein van natuurlijk materiaal. Deze zijn erg goed gelukt bij alle leerlingen en de dagen erna
werden er tijdens het buitenspelen hier en daar nog meer kunstwerken bijgemaakt. De kinderen
hebben bij kunstzinnige vorming ook de skyline nagemaakt van hun favoriete stad.
Voor natuur zijn we deze week op maandag een wandeling gaan maken richting het bos bij De Soete
Suikerbol. Daar moesten de kinderen twee bomen natekenen. Gelukkig was het goed weer buiten,
dus konden we met zijn allen hierna nog even spelen in het speeltuintje. We hebben deze week ook
nog verder gekeken naar de kenmerken van de verschillende bomen en we hebben verschillende
boomsoorten bekeken op het bord. Zo kwamen de meeste leerlingen erachter welke boom zij nou
precies hadden nagetekend. Dit was een geslaagde opdracht.
Er staat ons nog veel meer te wachten rondom het thema onze wereld. Nieuwsgierig geworden?
Neem een kijkje bij de IPC borden in onze klassen!
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IPC MP2
Voor IPC zij wij nog steeds bezig met de actieve planeet. Iedere dag ontdekken en onderzoeken we
hoe veelzijdig onze planeet is. Zeker met alle nieuwsberichten over de klimaatverandering,
vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, leeft dit thema echt in de klas.
We zijn dit thema gestart door het nadenken over en “bouwen” van een opvangcentrum bij een
natuurramp. Om dit onderwerp verder uit te diepen zijn we ook gaan nadenken over hoe je mensen
kunt helpen om puin op te ruimen en/of mensen op te sporen. We hebben met beide groepen
bedacht om een robotarm te ontwerpen en te bouwen.
Dit heeft voor mooie kunstwerken gezorgd. Hieronder is een voorbeeld van hoe het uiteindelijk eruit
komt te zien:
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MP3 ‘De vakantieshow’
Groep 7 van juf Wendy & juf Linda zijn gestart met een nieuwe
IPCunit, namelijk ‘De vakantieshow.’ We hebben bedacht wat wij
met z’n allen belangrijk vinden om er een topvakantie van te maken
en wat we eigenlijk niet willen als we op vakantie zijn. Als startpunt
hebben we ook een tekening gemaakt wat wij persoonlijk onze
topvakantie vinden, waarbij wij de vraag hebben gesteld: ‘Wat is
voor jou een topvakantie en waar denk je dan aan?’. De tekeningen
hangen allemaal op het raam en kan je daar bewonderen. Daarnaast
hebben we met elkaar besproken wat de voordelen en de nadelen
van het toerisme zouden kunnen zijn. Daarbij kwamen wij erachter
dat er ook vervelende kanten aan het toerisme kunnen zitten voor
een bepaald land/gebied. Als verwerking hebben we een eigen
eiland gemaakt dat milieuvriendelijk en duurzaam is. De komende
weken gaan we aan de slag met ons eigen reisbureau! De naam en
het logo zijn al verzonnen en gemaakt!
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