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Begin periode startgesprekken

4 september

Spreekuur
schoolmaatschappelijk
werkster, 8:45 uur
Informatieavond groepen
1+ 2, 19:30 uur
Informatieavond groepen
3 t/m 7, 20:00 uur
OV vergadering, 20:00 uur
Studiedag, alle groepen vrij
MR vergadering, 19:30 uur
Informatieavond groep 8, 19:30
uur
Nationale schoolbrengdag
Uitgifte nieuwsbrief 2
TA4Kids Workshop Contract

10 september
10 september
11 september
12 september
17 september
18 september
20 september
21 september
26 september

Start schooljaar
Het was weer fijn om alle kinderen en u terug te zien na 6 weken vakantie. Een aantal kinderen
kwam al naar onze NieuwSchooljaarsreceptie en alle anderen mochten we afgelopen maandag weer
begroeten. De eerste schooldag is altijd weer een leuk, maar ook spannend moment voor zowel de
kinderen als de leerkrachten. Het team van De Bonte Tol heeft er in ieder geval weer zin in om er met
elkaar een goed en leerzaam schooljaar van te maken.
In deze eerste nieuwsbrief willen wij u alvast informeren over een aantal zaken.
Gelden werkdrukvermindering
Zoals u misschien gehoord heeft via de media krijgen de scholen extra geld om de werkdruk in het
onderwijs te verlagen. Binnen het team hebben we gekeken hoe we deze extra middelen het beste
kunnen inzetten. Het team heeft aangegeven de meeste baat te hebben bij een vakleerkracht gym
en een leerkracht/onderwijsassistente die hen extra ondersteunt of vervangt, afhankelijk van wat de
leerkracht op dat moment nodig heeft. De leerkracht heeft zo extra tijd voor klassentaken,
gesprekken met kinderen etc.
In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen 8 dagen per schooljaar een vervanger of
ondersteuner in de klas krijgen en dat de gymlessen wekelijks door een vakleerkracht worden
gegeven. We zijn blij dat het gelukt is om deze extra beschikbare formatie met onze eigen teamleden
als volgt in te vullen:
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Gymlessen groep 3 t/m 8
Ondersteuning/vervanging groep 1 t/m 5
Ondersteuning /vervanging groep 6
Ondersteuning /vervanging groep 7
Ondersteuning /vervanging groep 7/8
Ondersteuning /vervanging groep 8

Juf Maaike B
Juf Ayse
Juf Marjolein
Juf Linda B
Juf Mireille
Juf Linda M

Stakingsdag
Zuid-Holland en Zeeland zijn op woensdag 12 september de laatste twee provincies die deelnemen
aan de estafettestaking van het PO-front. De leerkrachten kunnen deze dag aansluiten bij de
manifestatie die plaatsvindt in Rotterdam. Het kabinet heeft zoals u hierboven heeft kunnen lezen
inmiddels iets aan de werkdruk gedaan en een salarisverhoging toegekend, maar er zijn meer
investeringen in het onderwijs nodig. Alle scholen hebben inmiddels te maken met het lerarentekort
dat de komende jaren verder oploopt als er onvoldoende gebeurt. Het is nodig dat dit prachtige
beroep weer aantrekkelijker wordt, dat de salariskloof met het voortgezet onderwijs verder wordt
gedicht en wij onderwijs van goede kwaliteit kunnen blijven bieden aan onze leerlingen. Daarom
sluiten wij op woensdag 12 september de deuren, in de hoop dat het kabinet goede maatregelen
neemt en staken in de toekomst niet meer nodig is.
Nakijken werk van de kinderen
Vorig schooljaar hebben we met de leerkrachten gesproken over het nakijken van het werk van onze
leerlingen en het geven van feedback. Uit onderzoek en uit eigen ervaring weten we dat directe
individuele en klassikale feedback van het grootste belang zijn voor het leren van de leerlingen. Het
volledige werk van al onze leerlingen nakijken is daarbij niet altijd zinvol. Belangrijker is om meer te
investeren in het geven van feedback bijv. in de vorm van een extra instructie of individuele
terugkoppeling. Hier gaan de leerkrachten zich vanaf dit schooljaar nog meer op richten. Wij wilden
u hiervan graag op de hoogte brengen zodat u weet dat uw kind, indien nodig, feedback heeft
gekregen, ook als u gedeeltelijk nagekeken werk van uw kind treft. Heeft u hierover nog vragen, dan
kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht.
Namens het team,
Francien Hogervorst
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Informatieavonden groep 1 t/m 8
Graag nodigen wij alle ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 uit voor informatieavond op
maandag 10 september.
Het doel van deze avond is om u in vogelvlucht te informeren over de inhoud van de vakken
die uw kind krijgt aangeboden in de klas en een aantal algemene zaken. De avond bestaat
voor de groepen 1/2 uit 1 ronde, voor de groepen 3 t/m 7 uit 2 rondes. U kunt zelf kiezen
aan welke ronde u wilt deelnemen. In onderstaand schema vindt u de tijden en locatie.
De informatieavond van de groepen 8 is op dinsdag 18 september om 19.30u.

Groepen 1/2
Groepen
3, 4, 5, 6 en 7

Ronde 1
19.30 - 20.45u
20.00 - 20.45u

Pauze

Ronde 2
Geen
20.45 - 21.00u 21.00 - 21.45u

Plaats
Eigen klaslokaal
Eigen klaslokaal

Schoolbrengdag
Op donderdag 20 september is de jaarlijkse Schoolbrengdag. Op deze dag wordt er in de
klassen extra aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rond de scholen. Het is de
bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen op deze dag lopend of met de fiets naar school
komen. Hoe meer kinderen lopen of fietsen, hoe veiliger de schoolomgeving wordt.
Doet u ook dit jaar weer mee?
Bewuste ouder
De ouder is altijd het grote voorbeeld van een kind,
ook in het verkeer. Als je als ouder wilt dat je kind een
veilig, vaardige en verantwoorde verkeersdeelnemer
wordt, stop dan zelf ook netjes voor het rode licht en
steek je hand uit bij het afslaan.
Op school leert een kind de theorie en een –deels- de
praktische vaardigheden.
Maar van zijn of haar ouder leert het kind hoe het er
werkelijk aan toe gaat in het verkeer. Een kind neemt
bewust én onbewust veel over van het gedrag van zijn
of haar ouders in het verkeer. En dat gaat verder dan
voorbeeldgedrag.
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Startgesprekken nieuwe schooljaar
Het startgesprek is bedoeld om een goede start te maken met de leerkrachten, leerlingen en de
ouders. Zij denken met elkaar mee en maken al in het begin van het schooljaar goed kennis met
elkaar om te streven naar de meest optimale samenwerking.
Daarom starten wij net als afgelopen schooljaar in de tweede week met de startgesprekken. De
gesprekken worden gevoerd tussen de leerling en de (nieuwe) leerkracht en zijn bedoeld als
kennismaking. Ook kunnen de gesprekken gaan over de ontwikkeling van uw zoon/dochter op alle
gebieden.
De ouder(s) zijn bij dit gesprek aanwezig ter ondersteuning van de leerlingen maar we gaan in
gesprek met de leerlingen zelf, zij zijn tenslotte de expert! U kunt inschrijven op de lijsten die
inmiddels bij de lokalen hangen.
Wij hopen op fijne, waardevolle gesprekken.

Fietsenstalling
Het afgelopen schooljaar stonden er regelmatig fietsen van leerlingen in de stalling aan de voorzijde
van ons hoofdgebouw en deze is eigenlijk bedoeld voor leerkrachten en andere bezoekers van de
school.
Wij vragen u uw kind gebruik te laten maken van de fietsenstalling aan de achterzijde van onze
school. Dat is ook mogelijk als u gebruik maakt van naschoolse opvang, omdat we met de
medewerkers van Kindcentrum ZieZoo hebben afgesproken dat zij het hek van de stalling dagelijks
sluiten bij het naar huis gaan, zo rond 19.00u.
Wij hopen op uw medewerking.

Nieuwe methode technisch lezen (groep 4 t/m 8)
Dit schooljaar starten de groepen 4 t/m 8 met de nieuwe
methode ‘Flits’ voor technisch lezen. Deze methode bestaat uit
een werkboek, een flitsboekje en ‘samenleesboeken’.
In het werkboek werken de kinderen zelfstandig of met de
leerkracht samen aan opdrachten waardoor ze goed, vlot en
vloeiend leren lezen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed
aan de leesmotivatie. Met het flitsboekje oefenen de kinderen
het tempolezen. Met de ‘samenleesboeken’ lezen de kinderen
hardop samen met een maatje.

HULP GEZOCHT!
Welke ouders zouden er willen helpen met het opnieuw labelen van de leesboeken
voor groep 4 t/m 8? Op dit moment wordt het leesniveau aangegeven met een
kleurtje, wij willen hier het AVI-niveau van maken. Dit kan zowel voor- als na schooltijd
plaatsvinden. U kunt zich aanmelden bij juf Joyce, groep 7/8 j.belt@debontetol.nl.
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Uitreiking Tapacy en Tapaty
Afgelopen schooljaar hebben alle leerlingen en het gehele team van de Bonte Tol gewerkt met de
TA4Kids (Transactionele Analyse voor kinderen), een curriculum voor het bevorderen van de sociaal
emotionele ontwikkeling.
Net als voorgaande jaren werd het harde werken beloond met een certificaat en een badge.
Op 29 juni j.l. stond de zon te stralen aan de hemel, een prachtige dag voor de feestelijke uitreiking
van de Tapacy en de Tapate.
De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 en een aantal leerkrachten hebben het TA-certificaat mogen
ontvangen in de versierde tuin van het schoolplein.

De leerlingen van de groepen 8 hebben het certificaat ontvangen op het schoolplein van het
bijgebouw.
Vanaf september gaan wij weer schoolbreed werken met de concepten van TA en worden er op
onderstaande data workshops voor ouders georganiseerd.
Contract: 26 september 2018
Strooks en Vensters: 16 januari 2019
Script: 20 februarii 2019
Ego-toestanden en Transacties: 17 april 2019
Dramadriehoek: 5 juni 2019
U bent van harte welkom!
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