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Sportdag groep 3 t/m 8
Op woensdag 15 mei organiseren wij voor de groepen 3 t/m 8 een spetterende sportdag. De
sportdag wordt gehouden op de velden van voetbalvereniging OLIVEO aan de Sportlaan in
Pijnacker. De kinderen verzamelen zich omgekleed om 08:20uur bij de groepsleerkracht.
Het is de bedoeling dat de kinderen sportkleding en schoenen dragen en dat zij eten en
drinken in een tas meenemen. Wilt u uw kind zonnebrand meegeven bij mooi weer?! Het is
handig om uw kind thuis ook al een keer in te smeren. U kunt uw kind om 12:00uur weer op
komen halen bij de sportvelden.
Op deze dag maken wij geen gebruik van studenten van het Mondriaan Sport & Bewegen.
Wij hebben voor dit jaar bij de sportdag ouderhulp nodig. Er zijn gelukkig al flink wat ouders
die hebben aangegeven ons te willen helpen. Wij vinden het natuurlijk leuk als u komt
kijken.
Onder het stralende zonnetje, dat wij al hebben besteld, hopen wij er weer een gezellige en
sportieve dag van te maken.
Uiteraard hopen wij dat we het bestelde weer ook echt krijgen. Mocht de sportdag door
slechte weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan verwachten wij de kinderen op
school. Dit kunt u vanaf 7:40uur checken op onze website (www.debontetol.nl)
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TA4Kids
Uitnodiging TA4Kids workshop EGO-toestanden en Transacties 5
juni a.s. van 08.30-10.00 uur
In de periode van 8 april tot en met 24 mei 2019 gaan wij schoolbreed werken met het TAconcept EGO-toestanden en transacties. Een ego-positie is een figuurlijk “plek” een “stuk in
jou” waar vanuit je waarneemt. Om de werking van de menselijke persoonlijkheid (beter) te
begrijpen en te beïnvloeden, werken wij met het O (ouder), V (volwassene) en K (kind)
model.
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Tot ongeveer je zevende jaar ontwikkel je je Kind, tot ongeveer je achttiende jaar je Ouder
en vanaf je derde jaar je Volwassene.
In de klas gaan de leerlingen met verschillende werkvormen aan de slag om de ego-posities
van zichzelf en de ander te herkennen en daar op te reageren (transacties).
De vorige TA4Kids workshop met ouder/verzorger en kind is positief ontvangen en daarom
willen wij aan deze workshop dezelfde invulling geven.
U kunt woensdag 5 juni van 8.30-8.45 uur een kijkje nemen in de groep van uw kind waar op
dat moment gewerkt wordt met het concept Ego-toestanden en Transacties. Daarna kunt u
tussen 08.45-10.00 uur samen met uw kind, onder begeleiding van Marina Hoos en Eja Cath,
deelnemen aan een interactieve workshop. Deze vindt plaats in het speellokaal van het
hoofdgebouw.
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!

Natuurlijk hebben wij ook dit jaar weer meegedaan met het Koningsontbijt. Op vrijdag 12 april
hebben alle leerlingen, van groep 1 t/m 8 ontbeten in de klas.
Zoals elk jaar, was het smikkelen geblazen. Om met elkaar zo te ontbijten is toch wel heel erg
gezellig.
Naast de gezelligheid die het ontbijten met zich meebrengt, heeft het ook nog een ander doel dat
vanuit de organisatie wordt gesteld. Het is een mooi moment om kinderen en ouders op een leuke
wijze kennis te laten maken met een gezonde en voedzame start van de dag.
Nou… dat is zeker gelukt!
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Les Dash(robot)/ programmeren groep 5
De les werd begonnen met een aantal vragen over robots.
Wat is een robot?
Wat voor robots kennen jullie?
Waarom zijn er robots?
Wat is programmeren?
De kinderen hadden al goede antwoorden. Het is een machine die aangestuurd wordt door een
computer werd er als antwoord gegeven.
Er zijn robots die helpen in fabrieken, in huis en er zijn robots die helpen in ziekenhuizen.
Waarom er robots zijn was al snel duidelijk. Dit is om mensen te helpen en om mensen gezelschap te
houden. Ze kunnen dingen optillen die de mensen niet kunnen en ze kunnen helpen bij operaties.
De robots worden geprogrammeerd door de mensen. Maar wat is dat nou eigenlijk, programmeren?
Je geeft robots korte opdrachtjes om zo een programma te maken.
Zelf mogen de kinderen Dash (de robot) programmeren. Het was extra moeilijk omdat alles in het
Engels was.
Er moest eerst een code gekraakt worden. Hiervoor moesten vragen beantwoord worden. Daar
kwam een code uit die nodig was om Dash te laten rijden. De vragen hadden te maken met verkeer.
De kinderen hebben eerst Dash geprogrammeerd.
Daarna hebben de kinderen door Dash te programmeren,
hem woorden laten lopen op de mat.
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Juffen en meesters dag en creatieve middag
De verjaardagen van alle juffen en meesters zijn ook dit jaar weer groots gevierd.
Het thema was verkleedkist en veel kinderen en leerkrachten zijn ook goed
verkleed naar school gekomen. Dat was erg leuk om te zien. In de ochtend
mochten de leerkrachten cadeautjes uit pakken en hebben er in de klas
verschillende feestelijke activiteiten plaatsgevonden zoals verjaardagbingo,
nieuw feestkleding ontwerpen voor de meester of juf, spelletjes en eierkoek
versieren. In de middag zijn alle leerlingen creatief aan de slag gegaan tijdens de
creamiddag. De leerlingen konden kiezen uit knutselen, bouwen met
verschillende soorten constructie materialen, theater/dans/muziek en sporten.
Alle juffen en meesters bedanken iedereen voor de mooie en lieve cadeautjes.

IPC MP 2: ‘Dag en nacht’
Groep 3 en 4 zijn al een aantal weken bezig met de unit ‘Dag en nacht’. De unit werd geopend met
een schimmenspel. Hierdoor was het meteen duidelijk waar het thema over gaat en hoeveel je
eigenlijk kunt doen met licht en donker. We hebben bij de kennisoogst bedacht welke natuurlijke en
kunstmatige lichtbronnen we al kennen. Bij kunstzinnige vorming hebben we het over donkere en
lichte kleuren gehad. De kinderen zijn een mengstrook gaan maken die van licht naar donker moest
gaan. Er werden een hoop nieuwe kleuren gemengd van de kleuren rood, blauw, geel, wit en zwart.
Naast het mengen hebben de kinderen ook een kunstwerk gemaakt waarop licht en donker duidelijk
naar voren moest komen. Bij muziek hebben de kinderen geluisterd naar muziekstukken waarbij dag
en nacht als thema centraal stonden. De kinderen tekenden tijdens het luisteren op een vel hoe zij de
muziek vonden klinken. Licht of donker, dag of nacht. De tweede les hebben de kinderen in groepjes
met instrumenten een muziekstuk bedacht die het verhaal van het aanbreken van de dag tot aan het
ondergaan van de zon en het diepst van de nacht vertelde. Deze muziekstukken waren goed gelukt.
Bij natuur zijn de kinderen deze week gestart met het planten van zaadjes. De kinderen doen
onderzoek in welke omstandigheden (licht en donker) de plantjes groeien. Ze houden dan ook een
groeiboekje bij om daar de veranderingen die ze zien in op te schrijven. Het onderzoek zal natuurlijk
nog even doorgaan, totdat de zaadjes uitgekomen zijn.
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IPC MP 2: Red de wereld en aardbevingen en vulkanen
Groep 5 en 6 hebben de unit “Red de wereld” voor de meivakantie afgesloten waarbij ze hebben
geleerd over oerwouden en de invloed die de mens heeft op het klimaat. En nu mogen ze meteen
door met “De actieve planeet”, een unit over vulkanen en aardbevingen.
In deze unit gaan de kinderen, alleen, met een klasgenoot en in groepjes onderzoeken, lezen,
ontwerpen, presenteren en schrijven over o.a.:
· Hoe de aarde is gevormd.
· Wat vulkaaneilanden zijn en waar deze zich bevinden.
· Waar aardbevingen door veroorzaakt worden.
· Hoe aardbevingen gemeten worden.
· Hoe je een overlevingspakket samenstelt.
· Wat er gebeurt als een vulkaan tot uitbarsting komt.
· Wat er gebeurde bij de verwoesting van Pompeii.
· Waarom mensen ondanks de gevaren in vulkanische gebieden blijven wonen.

IPC MP 3: ‘De Tweede wereldoorlog’
Deze week zijn de groepen 7/8 en 8 begonnen met een nieuwe unit; “De Tweede Wereldoorlog”.
De kinderen hebben eerst aan elkaar vertelt wat zij al weten over dit onderwerp. Hierna hebben ze in
groepjes een grote poster/mindmap gemaakt en daar hebben ze opgeschreven wat ze weten.
Sommige kinderen hebben er ook tekeningen bij gemaakt.
Tijdens de pauzes kijken we naar afleveringen van “ 13 in de oorlog” en “Evert 45”.

Hulp gezocht!
De Oudervereniging organiseert voor onze mooie school de avondvierdaagse. Misschien heb je de
posters al zien hangen op school. We hebben hulp nodig van enkele ouders om de organisatie mee
vorm te geven. De avondvierdaagse is van 3 tot en met 7 juni.
Wat ga je doen
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In de voorbereiding ben je enkele uren actief, dit kan in eigen tijd gedaan worden. Op 1 of 2 dag(en)
ben je, als je dat wilt, aanspreekpunt voor de kinderen en ouders die meelopen.
Interesse of meer informatie?
Stuur een mail naar Ovdebontetol@debontetol.nl en vermeld je naam en telefoonnummer. Twijfel
je, loop je niet mee, ook dan kun je een mail sturen! Alle hulp is welkom. Er wordt ruim voor
aanvang van de avondvierdaagse contact met je opgenomen. Vervolgens wordt afgestemd wie wat
gaat doen. Mogen we rekenen op je steun? Alvast bedankt!
De Oudervereniging

3 juni tot en met 7 juni
Je kan je aanmelden via de bonte tol site
en dan onder het kopje activiteiten.
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Je kan je inschrijven tot vrijdag 24 mei !!
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