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Studiedag
De eerste studiedag van dit schooljaar stond in het teken van het Effectieve Directe Instructiemodel
(EDI-model) en meer- en hoogbegaafde kinderen.
Eind vorig schooljaar zijn we gestart met het lesgeven via een nieuw lesmodel; het EDI-model. Het
doel hiervan is dat de leerkrachten kortere instructies geven en de kinderen zoveel mogelijk
inoefentijd met feedback krijgen. Tijdens de studiedag hebben we onder leiding van Onderwijs
Advies gesproken over hoe we hier een goede invulling aan kunnen geven en hebben we gezamenlijk
lessen voorbereid. In november vinden er observaties plaats in de klassen om te kijken hoe de
instructies verlopen en of er nog verbeteringen nodig zijn.
In de middag heeft het team de kennis over begaafde kinderen opgefrist. We hebben met elkaar,
onder leiding van Linda Muller en Onderwijs Advies, o.a. gesproken over de kenmerken van deze
leerlingen, (tijdige) signalering, samenwerken met de ouders en verkorten en verrijken van de
leerstof. Linda Muller is onze coördinator begaafden en zij heeft een nieuw beleidsplan geschreven
dat wij dit jaar gaan implementeren.

Voorstellen nieuwe SMW-er
Mijn naam is Susanne Stapper en ik ben de nieuwe schoolmaatschappelijk
werker van de Bonte Tol. Ik ben 25 jaar en heb mijn opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Als
schoolmaatschappelijk werker is dit mijn derde schooljaar dat ik werkzaam
ben in het Kernteam van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit betekent
dat ik in een team zit met verschillende hulpverleners met verschillende
expertises, die de zorg voor alle inwoners van de Gemeente PijnackerNootdorp vormgeven en proberen te waarborgen.
Het doel van het schoolmaatschappelijk werk is de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te
laten verlopen. Het kan zijn dat de leerkracht of u zich zorgen maken over uw kind. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld stil, druk, verdrietig of agressief gedrag laten zien. Het is belangrijk om hier vroeg op in
te kunnen spelen samen met u als ouders en school.
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U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen.
 Wanneer de school zorgen over uw kind signaleert worden deze eerst met u als ouders
besproken. Vervolgens kan de school mij vragen of ondersteuning mogelijk is. Wanneer u
met deze hulp akkoord gaat, maakt de Intern Begeleider de aanmelding in orde en stuurt
deze naar mij op. Ik zal dan een kennismakingsafspraak met u plannen en samen kijken
welke hulp passend kan zijn.
 Als u als ouders zelf zorgen signaleert kunt u deze bespreken met de leerkracht en/of Intern
Begeleider. Vervolgens kan de Intern Begeleider de aanmelding in orde maken, waarna ik
een kennismakingsafspraak met u zal plannen.
 Ook kan de leerkracht of Intern Begeleider u doorverwijzen naar het inloopspreekuur van het
schoolmaatschappelijk werk. De data van de inloopspreekuren staan in de jaarkalender van
de school. U kunt u bij mij binnenlopen tijdens het inloopspreekuur, dit inloopspreekuur
vindt plaats in 1 van de kantoortjes in het hoofdgebouw.

Voorstellen stagiaires
Hallo ouders/verzorgers van de kinderen van De Bonte Tol!
Ik ben Cheyenne Walker en ik ben nu nog 20 jaar oud. Ik woon inmiddels al 15 jaar in Pijnacker. Vorig
jaar ben ik begonnen aan de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) aan de Hogeschool in
Rotterdam. Dat betekent dat ik nu in het tweede jaar zit. Verder houd ik van fotografie, koken en
reizen.
Ik loop nu stage in groep 5 bij meester Tim en tot nu toe vind ik dat erg leuk, leerzaam en gezellig. En
ik ga er vanuit dat het ook zeker zo blijft!
Het is mijn doel om hetgeen wat ik leer en geleerd heb over te dragen op zoveel mogelijk kinderen.
En ik vind het heerlijk om ze te zien groeien, zowel in de lengte als qua kennis. Of het nou hele grote
of kleine stappen zijn.
Fijn dat ik mij even kort voor mocht stellen! En mocht u mij een keer tegen komen stel dan gerust
vragen.
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Hallo allemaal!

Mijn naam is Anne Koot, ik ben 19 jaar en ben eerstejaars pabo student op
Hogeschool Rotterdam. Het komend half jaar kunnen jullie mij elke dinsdag vinden in
klas 1/2B. Ik heb heel veel zin om mijn eerste stappen als juf op deze school te
mogen zetten. Ik ben een juf in spe maar daarnaast geef ik training op mijn
korfbalvereniging. Ik train zelf twee keer per week en haal ik veel plezier uit het
trainen en coachen van ‘mijn’ kinderen. Behalve dat ik heel veel zin heb om stage te
lopen vind ik het ook heel spannend. Ik hoop dat ik de kinderen veel kan leren en dat
ik van de kinderen, de ouders en de juffen en meesters kan leren. Ik ben altijd in voor
een praatje dus als u een vraag heeft of wat meer van mij wilt weten kom gerust naar me toe!

Oproep keyboard
Wij zijn op zoek naar een keyboard die ter ondersteuning van de
muzieklessen gebruikt kan gaan worden. Heeft u thuis nog een
werkend keyboard liggen die u niet meer gaat gebruiken en was
u van plan deze wellicht weg te doen? Dan zou de school hier
heel erg blij mee zijn!
U kunt mailen naar c.vanlokven@debontetol.nl
Alvast bedankt!

TA4Kids
Op 26 september 2018 hebben ouders/verzorgers een kijkje kunnen nemen in de groep van hun
kind, waar op dat moment met het TA-concept Contract werd gewerkt.
Voordat het tot contracteren komt, leren de leerlingen eerst goed met elkaar in contact te komen.
Luisteren naar elkaar, voor je mening uitkomen, overleggen, samenwerken, etc.
In iedere groep wordt een klassendoel opgehangen waar iedereen het mee eens is en samen met de
leerkracht wordt een persoonlijk doel gekozen waar het gehele schooljaar aan wordt gewerkt.
Wanneer een leerling of de leerkracht merkt dat de gemaakte afspraak niet haalbaar is dan kan het
contract worden herzien (hercontracteren), uiteraard weer met wederzijdse instemming.
In de bovenbouw bijvoorbeeld worden in groepjes spelletjes aangeboden waarbij de spelregels zijn
weggelaten. De leerlingen spreken in harmonie met elkaar spelregels af waar iedereen het mee eens
moet zijn. Dan pas kan het spel worden gespeeld.
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Tussen 09.00 en 10.00 uur hebben ouders/verzorgers deel kunnen nemen aan de TA4Kids workshop
Contract. Zij hebben verschillende spelletjes zonder spelregels aangeboden gekregen en zijn daar op
dezelfde manier als de leerlingen mee aan de slag gegaan.

Feedback van ouders:
“Leuk om eerst te doen en daarna de theorie.”
“Ik vond het leuk het proces van contracteren, de stappen en de analyses zelf te ervaren.
Ik ben nieuwsgierig naar de psychologische zijde om daar de onderliggende psyche uit te halen,
technieken en tactieken.”
“Het is fijn om in een kleine groep te werken en ik heb een positieve ervaring opgedaan met TA.”
“Ben benieuwd naar de praktijk. Hoe gaat dat nu precies bij de leerlingen en hoe ervaren zij het
werken met TA? En ik ben nieuwsgierig of ik het zelf kan toepassen thuis en in mijn werk.”
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“Fijn om in een ontspannen sfeer hernieuwd inzicht te krijgen in de materie.”
Shailes Nanda (vader van Shay groep 8):
Met TA ben ik me bewuster van mijn interactie met anderen, zowel zakelijk als privé. Waar ik
dagelijks mee te maken heb zijn aannames en ik ben me ervan bewust dat mijn brein dat doet om
zaken voor mezelf te vereenvoudigen, echter door mijn gedachten na te gaan betrap ik mezelf er
steeds meer op dat er bepaalde gedachten zijn die ik niet weet, maar heb aangenomen, niet bewust
maar gewoon een gedachte die gevoed is door mijn onbewuste.
Met de sessie bij de Bonte Tol werd ook weer benadrukt dat we vaak zaken bedenken maar het niet
bespreken en door het bespreken krijg je een betere verstandhouding, zoals een gedachte niet
uitspreken in de groep en voor je houden. Door het uit te spreken en te bespreken leg je contact met
anderen, dat weer helpt tot het komen van oplossingen of afspraken waar we samen aan gewerkt
hebben.
Wat grappig was in de oefening wat we deden is dat een dame opmerkte dat zij had verwacht dat de
man de leiding zou nemen om tot een oplossing te komen, grappig, ik had zelf ook het idee om de
leiding te nemen, maar heb dat bewust niet gedaan omdat ik dacht dat we makkelijker tot een
oplossing zouden komen als we alle input bekeken en de taken wat verdeelden, zo is het ook
gebeurd in de groepsaanpak waarbij een ieder haar/zijn bijdrage heeft geleverd.
Was een fijne sessie 
De volgende workshop staat gepland op woensdag 16 januari 2019 om 8.30 uur. U bent van harte
welkom!
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Kinderboekenweek 2018
Op woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Het thema was: Vriendschap. Kom erbij!
De kinderen hebben die ochtend met hun maatje gelezen in de school. Door de hele school zaten er
kleine groepjes. De oudste kinderen lazen voor aan de jongere kinderen. Tevens was er die middag
een boekenmarkt. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 konden hun boeken verkopen in het speellokaal.
In de school hadden kinderen poppetjes gemaakt van zichzelf en opgehangen in de gangen. Zo
hingen er slingers van alle kinderen.
Op vrijdag kwamen er in de groepen 1 t/m 4 ouders en familieleden om voor te lezen aan de
kinderen. Dit zag er heel gezellig uit en de kinderen vonden dit ook erg leuk.
We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek en hopen dat we de kinderen enthousiast
hebben kunnen maken om te gaan lezen.

Thema herfst groepen 1/2
Na de herfstvakantie starten de groepen 1/ 2 met het thema herfst.
De kinderen mogen spulletjes meenemen voor de thematafel en mogen voor de lettertafel iets
meenemen beginnend met de letter ‘b’.
Na de herfstvakantie krijgen de kinderen van groep 1 ook een takenkaart als zij al een tijdje op school
zitten.
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IPC
Groep 4 - speurneuzen in de tijd
Groep 4 heeft de afgelopen weken gewerkt aan de IPC unit ‘speurneuzen in de tijd’. Na een leuke
start, waarbij de kinderen het schoolplein onderzochten als echte archeologen en waarbij ze hele
goede vondsten hebben gedaan, zijn wij met de kennisoogst verder gegaan. De kinderen dachten na
over de verschillende manieren waarop je informatie over vroeger kunt krijgen. Daar kwamen een
heleboel informatiebronnen uit naar voren. Bij het eerste vak geschiedenis hebben de leerlingen
gewerkt met de meegebrachte materialen van vroeger en nu. Zij hebben gekeken wat er oud was en
waar je dat aan kon zien. Bij de tweede les hebben de leerlingen de voorwerpen in volgorde van
vroeger naar nu geplaatst. Zo is er een tentoonstelling ontstaan in de klas. Ook hebben we nog
gewerkt aan het vak natuur waarbij we keken naar de manier waarop materialen verouderen.
Daarna volgde het vak kunstzinnige vorming waar het tekenen en schilderen van onze herinneringen
in de stijl van Miró centraal stond. De tekeningen van de kinderen zijn echte kunstwerken geworden.
Deze week sluiten we de unit af. De kinderen gaan dat wat ze gedaan en geleerd hebben presenteren
aan de kinderen van groep 3.
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IPC dinosaurussen groep 5 en 6
De afgelopen weken zijn de kinderen van de groepen 5 en 6 (MP2) aan de slag gegaan met het
thema dinosaurussen. De activiteiten die zij hebben gedaan hadden te maken met het leerdoel: Ik
kan informatie over dinosaurussen opzoeken in verschillende bronnen. Hiervoor was het wel handig
om goed door te nemen wat bronnen zijn.
De kinderen hebben geleerd over feiten en mythen. We hebben met de klas stellingen doorgenomen
en democratisch besloten of dit een feit of een mythe was. Als de meeste kinderen zeiden dat het
een feit was en jij denkt dat het een mythe is, mag je het kaartje verhangen op het bord als je bewijs
hebt.
Ook hebben de kinderen geleerd dat het tijdperk van de dino’s uit drie verschillende periodes
bestaat: Het Trias, het Jura en het Krijt.

Over deze periodes hebben de kinderen muurkranten gemaakt. Informatie over welke dinosaurussen
er in de betreffende tijd leefden en andere informatie die ze konden vinden.
De reden dat wij al zoveel kunnen leren over de dinosaurussen heeft onder andere te maken met de
paleontologen. Maar wat is nou eigenlijk precies een paleontoloog? Vraag eens naar de
informatiefolders die de kinderen hebben gemaakt.
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IPC Nederland wordt Nederland (MP3)
De groepen 7 & 8 zijn verder gegaan met de unit Nederland wordt Nederland. De kaften van de
boeken zijn inmiddels af en we zijn gestart met het maken van een stamboom van het Koningshuis of
een stamboom van je eigen familie. Hoe ver komen we terug in de tijd? Daarnaast zijn we druk bezig
met het schrijven van onze eigen coupletten op de melodie van ‘het Wilhelmus’ en komen we steeds
meer te weten over Maarten Luther en de VOC. We zijn ook kaarten van Nederland aan het
vergelijken. Hoe zag Nederland er vroeger uit en wat is het verschil met nu? Hier zullen wij deze
week nog mee aan de slag gaan.

Zaterdag 3 november speelgoedbeurs Harlekino
Op zaterdag 3 november van 9-12 uur organiseert Speelotheek
Harlekino weer haar jaarlijkse grote speelgoedbeurs. De beurs
is dé plek waar allerlei mooi tweedehands speelgoed wordt
verkocht en gekocht. Jaarlijks trekt de beurs veel kopers én
verkopers van gebruikt speelgoed, zoals babyspeelgoed,
spellen, poppen, buitenspeelgoed, verkleedkleding, Lego,
Playmobil en meer. De beurs is in de scholen Ackerweide en
Bonte Tol aan de Gantellaan in Pijnacker. Toegang is gratis.
Nieuw dit jaar is dat u ook met PIN kunt betalen.
Speelgoed verkopen? Tot 1 november kunt u een
verkoopnummer aanvragen op www.speelotheekharlekino.nl.
Hier staan ook de spelregels en verkooptips. Speelotheek
Harlekino draait volledig op vrijwilligers.
Voor de speelgoedbeurs kunnen we nog hulp gebruiken. Mail
ons als je wilt helpen via speelgoedbeurs.harlekino@live.nl
Volg het laatste speelgoedbeursnieuws ons ook via Facebook.com/speelharlekino

OBS De Bonte Tol

www.debontetol.nl

