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Even bijpraten…
Het schooljaar vordert snel en er zijn ontwikkelingen
waarvan ik u graag op de hoogte breng. Zo is er dubbel
geboortegeluk binnen ons team. Meester Ashok is 21
maart vader geworden van zoon Josh. En een paar dagen
later, op 24 maart, is juf Joyce bevallen van dochter
Maud. We wensen hen heel veel geluk met hun mooie kinderen!
Studiedagen
Terwijl onze leerlingen twee dagen vrij waren heeft het team twee leerzame en productieve dagen
gehad. Op 1 april was er Scholengroep Holland dag, waar de leerkrachten van alle scholen workshops
van hun keuze konden volgen. Deze workshops hadden verschillende thema’s zoals ‘executieve
functies, coöperatieve werkvorm, lesgeven aan kleuters’ enz. Op 2 april hebben de leerkrachten op
school werkzaamheden gedaan ter verbetering van het lesgeven met het EDI-lesmodel en de
vastlegging van kind-doelen.
Formatie
Achter de schermen wordt er inmiddels ook gewerkt aan de formatie van komend jaar. Dit is voor nu
nog een intern proces binnen onze hele scholengroep en laat nog even op zich wachten. Wat ik u wel
alvast kan vertellen is dat alle klassen van De Bonte Tol volgend schooljaar in het hoofdgebouw
zullen zitten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Juffen- en meesterverjaardag
Wat was het enorm genieten van de kinderen en het team van De Bonte Tol tijdens de juffen- en
meestersdag van vandaag. Vanmorgen werden de leerkrachten luid toegezongen door allemaal
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stralende leerlingen onder leiding van ouders en werden er cadeaus uitgepakt. Vanmiddag waren er
verschillende, leuke activiteiten voor de kinderen. Fijn dat het team vandaag letterlijk en figuurlijk in
het zonnetje stond.
Francien Hogervorst

Schoolfruit
Donderdag 18 april zal de laatste dag zijn dat de kinderen schoolfruit krijgen. Na de meivakantie
zullen we weer de oude fruitdagen aanhouden (woensdag en vrijdag).

Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werkster verschoven
Het inloopspreekuur van de schoolmaatschappelijk werkster, Susanne Stapper, is verplaatst van
dinsdag 4 juni 8.30 uur naar dinsdag 11 juni 8.30-9.30 uur.
zie website voor de meest recente agenda https://www.debontetol.nl/nieuws/kalender

TA4Kids
Op 17 april 2019 staat de TA-workshop Ego-toestanden en transacties gepland. Op die dag zijn ook
onze groep 8 leerlingen hard aan het werk met hun eindtoets IEP. Wij willen de leerlingen in alle rust
hun toets laten maken en hebben er daarom voor gekozen deze TA-workshop niet door te laten
gaan.
Graag zien wij u op de TA-workshop Dramadriehoek van 5 juni 2019!

Vacature vrijwillige fietsenmaker bij De Bonte Tol!
Vacature vrijwillige fietsenmaker bij de Bonte Tol:
Wij zijn op zoek naar een vrijwillige fietsenmaker voor op school. Onze kinderen willen heel graag
fietsen, maar helaas zijn er veel fietsen kapot. Kan of wil jij voor dit schooljaar onze fietsen repareren
en onderhouden?
Functieomschrijving
In de functie van fietsenmaker bij de Bonte Tol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van
reparaties en servicebeurten aan de fietsen in het bij- en hoofdgebouw.
Wat wij vragen
 Minimaal “De Bonte Tol” werk- en denkniveau;
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Je hebt een streepje voor als je werkervaring hebt in de technische sector;
Passie voor fietsen;
Je hebt technisch inzicht;
Je bent kindvriendelijk en creatief ingesteld.

Wat wij bieden
 Glimlach, koffie/thee, koekje per gerepareerde fiets.
Wilt u meer informatie mail dan naar Ashok of Wendy op a.jamal@debontetol.nl of
w.vrijenhoek@debontetol.nl

De grote rekendag en de kangoeroewedstrijd
Donderdag 21 maart stond de hele dag in het teken van rekenen. Het thema van de grote rekendag
was dit jaar ‘uit verhouding’. De kinderen mochten dan ook ‘uit verhouding gekleed’ naar school
komen. Om deze dag goed in te luiden hebben er kinderen uit alle klassen meegedaan aan een uit
verhouding modeshow. De rode loper was uitgerold, de muziek stond aan en alle groepen
verzamelden zich rondom de catwalk. Tijdens de modeshow waren er een hoop dingen compleet uit
verhouding. Te grote broeken, schoenen, truien en brillen of zelfs juist veel te klein. Ook werden er
enorm grote voorwerpen getoond. Het publiek klapte voor de catwalk lopers en er werd hier en daar
wat geswingd op de muziek. Een feestelijke start! Na de modeshow zijn alle kinderen terug gegaan
naar hun eigen klas, om hier verder aan de slag te gaan met het thema verhoudingen.
In de groepen 1/2 zijn de kinderen onder andere aan de slag gegaan met het meten van hun eigen
knuffels en het opschrijven van de maten. Ook hebben ze met behulp van hun knuffels gekeken of
deze wel of niet in het bed zou passen.
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In de groepen 3/4 draaide het om het mannetje/vrouwtje ‘M’. In de klas stond een klein deurtje die
bedoelt was voor M. Omdat M een stuk kleiner is, moesten de kinderen gaan nadenken over de
hoogte en grootte van de meubels in het huisje van M. Hier hebben de kinderen allerlei opdrachten
over gemaakt. Daarnaast hebben de kinderen rondom verhoudingen ook met hun eigen voetstappen
een rekenopdracht gedaan en hebben ze aan de hand van opdrachtenkaartjes verschillende maten
met elkaar vergeleken.
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In de groepen 5/6 hebben de kinderen de hele dag gewerkt in een heuse escaperoom. De kinderen
zaten ‘opgesloten’ in het lokaal en konden de weg naar buiten vrijmaken door diverse opdrachten te
doen. Deze opdrachten, ook wel puzzels, stonden in het teken vande grote rekendag. De kinderen
moesten deze dag dus ook heel goed samenwerken. Er waren twee verschillende escaperooms en
het is maar liefst 7 van de 8 groepjes gelukt om binnen de tijd uit het klaslokaal te ontsnappen!

In de groepen 7/8 zijn de kinderen ook op verschillende manieren met verhoudingen bezig geweest.
Zij zijn op zoek gegaan naar dingen uit onze omgeving die uit verhouding zijn. Daaruit is opgevallen
dat dit veelal terugkomt in kunst die ook wel buiten tentoongesteld wordt. Ook hebben de leerlingen
gewerkt met schaduwen bij hun zelfgemaakte aluminium poppetje. Daarnaast hebben de leerlingen
ook aan een creatieve opdracht gewerkt waarbij er een dier gemaakt moest worden op hoge poten
en de schaduw moest hierin bewust verkeerd om gemaakt worden.

In de middag vond ook de Kangoeroe wedstrijd plaats. De kinderen die zich hiervoor hadden
opgegeven zijn alleen of in tweetallen aan de slag gegaan met de breinbrekers en rekenopgaven van
de Kangoeroewedstrijd. Net even anders rekenen dan dat je gewend bent is een hele uitdaging, maar
natuurlijk ook heel leuk. De uitslag zal na de meivakantie bekend worden gemaakt.
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We kijken terug op een geslaagde dag vol met rekenactiviteiten!

Schermlessen groepen 7 en 8
Op vrijdag 22 maart hebben de kinderen uit de groepen 7 en 8 schermlessen gekregen van
Floris en Cindy Nonhebel. De kinderen gingen in groepjes naar het speellokaal en daar lagen
voor elk kind de spullen klaar. Ze kregen kleding, een masker en een schermzwaard. Hierna
hebben zij de basis geleerd van het schermen. Hoe ga je staan? Hoe zet je je voeten neer?
Hoe hou je je zwaard? Enz.
De kinderen deden enthousiast mee en vonden het een erg leuke les.
Wij willen Floris en Cindy bedanken voor deze les en hun enthousiasme.
De leerkrachten van de groepen 7 en 8.

TA4Kids workshop 20 februari 2019
Ouders werden uitgenodigd om samen met de kinderen het onderwerp 'script' van TA4Kids te doen.
Eerst meekijken in de klas, waar de kinderen zichzelf konden tekenen en daar omheen allerlei leuke
en minder leuke dingen die ze mee hadden gemaakt in hun leven.
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Vervolgens naar het speellokaal; Marina en Eja vertelden een stukje theorie over 'script'. Dat
gebeurtenissen in iemands leven invloed kunnen hebben op latere situaties/keuzes/gedachten van
die persoon.
Ouder en kind konden op grote vellen een lijn zetten; erboven kwamen de leuke momenten, onder
de lijn de niet- leuke momenten. Zo ontstaat er een soort levenslijn met allerlei ervaringen en
situaties van het kind die hij/ zij positief of negatief labelt. Een mooi overzicht van ervaringen.
Feedback tips/tops:
Over de workshop: leuk om het met de kinderen erbij te doen. Zo zie je gelijk hoe zij zo'n opdracht
ervaren.
Wat ik zelf dacht: de kinderen doen een leuke opdracht met knippen en plakken over bepaalde
dingen die ze hebben meegemaakt in hun leven. Maar kunnen zij ook het verband leggen tussen
gedragingen/gedachtes in het hier en nu en gebeurtenissen in het verleden?
Vanuit de TA-werkgroep: helaas was er onvoldoende tijd om dit tijdens de workshop te doen. Op een
later tijdstip zijn de leerkrachten hiermee aan de slag gegaan in de groep.
Anne Wunderlich, moeder van Ivar en Mila

IPC
Afsluiting IPC ‘We zijn wat we eten’
De groepen 3 en 4 hebben vrijdag 22 maart het IPC thema ‘we zijn wat we eten’ afgesloten. Dit
hebben de groepen gedaan door in de klas aan de slag te gaan met het maken van een fruitsalade en
een groentesalade. Eerst werd, onder begeleiding van een aantal ouders, alles gesneden. Dit deden
de kinderen heel zorgvuldig en dit konden zij ook heel erg goed. Wanneer alles gesneden was, werd
het gemixt in een grote kom. Natuurlijk werd het proeven en opeten niet overgeslagen. Wanneer de
kinderen hun eigen salade geproefd hadden, mochten zij ook de salades van andere groepjes
proeven. Het was een hele smakelijke, gezonde en gezellige afsluiting. Via deze weg willen wij de
ouders die geholpen hebben nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde afsluiting.
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Deze week hebben we een start gemaakt aan het nieuwe thema ‘Dag en nacht’. Hierover zal in de
volgende nieuwsbrief meer te lezen zijn.
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