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De dagen voor kerst…..een mooie tijd om even stil te staan..
De dagen rondom Sint en kerst zijn best druk op De Bonte Tol, maar het is vooral enorm genieten van
het gezellig samen zijn met de kinderen en ouders/verzorgers, zoals bij de aankomst van de Sint, bij
het kerstdiner en het kerstcafé. Ook is het tijd om stil te staan bij het reilen en zeilen van de school
en om alvast vooruit te blikken.
Om mij heen kijkend ervaar ik vooral een hele mooie samenwerking tussen de leerlingen, het team
en de ouders/verzorgers. De fijne sfeer in de school biedt onze leerlingen een mooie basis om zich te
ontwikkelen, iets om trots op te zijn. Natuurlijk zijn er soms hobbels te nemen, maar door naar elkaar
te luisteren en het goede gesprek te voeren zijn er altijd weer mogelijkheden.
In het nieuwe jaar gaan we natuurlijk weer door met de ontwikkelpunten van de school, zoals het
nieuwe lesmodel, een verbeterd lesaanbod voor kinderen met een voorsprong en het nieuwe
volgsysteem Kijk! voor de groepen 1/2. Op de studiedag van 22 februari worden nieuwe meubels
voor de kleuters geleverd, zodat zij na de voorjaarsvakantie een mooie frisse start kunnen maken.
Waar we als team erg naar uitkijken is dat Maaike Verbakel in de loop van 2019 weer wat vaker op
school zal komen. Zij is aan het aansterken en op dit moment is nog niet te zeggen wanneer zij zal
starten. Hartverwarmend is het dat ook de ouders en kinderen, ondanks haar langdurige
afwezigheid, nog steeds aan haar denken. Om dit aan Maaike te laten weten namen de ouders van
de OV het voortouw om een Santa Run, ten gunste van het KWF, te organiseren in samenwerking
met onze werkgroep. Een mooi initiatief om even bij stil te staan.
Ik wens u en uw familie, namens het team van De Bonte Tol, hele fijne kerstdagen en een gezond en
mooi nieuw jaar toe.
Francien Hogervorst
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Schoolvakanties 2019-2020 Pijnacker- Nootdorp
De vakanties voor volgend schooljaar zijn alweer vastgesteld:
Begint
Eindigt
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Ma. 21.10.19
Ma. 23.12.19
Ma. 24.02.20
Vr. 10.04.20
Ma 27.04.20
Ma 04.05.20
Do 21.05.20
Ma. 01.06.20
Ma. 20.07.20

Vr. 25.10.19
Vr. 03.01.20
Vr. 28.02.20
Ma. 13.04.20
Vr. 01.05.20
Vr 08.05.20
Vr. 22.05.20
Ma. 01.06.20
Vr. 28.08.20

Sinterklaas op De Bonte Tol
Eind november lieten de Sint en zijn pieten al weten dat zij De Bonte Tol ook dit jaar niet zouden
vergeten. Vrijdag 23 november waren bijna alle schoenen van de kinderen gevuld met een cadeau en
een lekker spekje. In sommige klassen moest er wel naar de schoenen gezocht worden. Er waren
zelfs kinderen die de schoenen in andere klassen moesten zoeken. De rommelpiet had er namelijk
een zooitje van gemaakt.
Op 5 december was het een groot feest. Alle kinderen van de school en ook heel veel ouders met
jonge kinderen stonden te wachten op de Sint en de pieten. Ze kwamen dit jaar aangereden in een
brandweerauto!
Toen de Sint en zijn Pieten uitgestapt waren, werd er hard gezongen door alle kinderen en de
kinderen van de groepen 8 lieten een mooie dans zien.
De groepen 1 t/m 4 hebben het feest gezamenlijk in het speellokaal gevierd en deden een dans, een
lied of beeldden iets uit voor de Sint. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben mooie surprises
uitgepakt.
Bij de onderbouw kwam Sint nog even in elke klas langs en wist iets te vertellen over een aantal
kinderen. Het was heel gezellig. Sinterklaas en Pieten bedankt, en we hopen tot volgend jaar!
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Kerst

De afgelopen weken hebben de kinderen verschillende activiteiten gedaan met als onderwerp
'Kerst'. Er zijn mooie kerstkaarten getekend en geschreven die naar het Ouderenfonds zijn gestuurd,
zodat zij de kaarten naar eenzame ouderen kunnen sturen en wij deze mensen een beetje warmte
kunnen geven. In de klassen is er ook hard gewerkt en geknutseld om de klas feestelijk aan te kleden.
Daarnaast zijn er woensdag mooie kerststukjes gemaakt. Dit hebben de kinderen samen met hun
maatje gedaan. Het was erg gezellig en de kinderen hebben elkaar goed geholpen. Ook werd er op
deze dag de Santa run gerend. De kinderen moesten proberen zoveel mogelijk rondjes te rennen om
de school om geld op te halen voor het KWF. Dit hebben zij met veel enthousiasme gedaan. Het
voorlopige geldbedrag dat tijdens deze kerstperiode is opgehaald is: 4823 euro!!!! Na de
kerstvakantie laten wij jullie het definitieve bedrag weten. Wij zijn ontzettend trots op alle leerlingen
en het bedrag dat is opgehaald.
Bedankt voor alle ouderhulp die wij hebben gehad de afgelopen periode.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen!
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Kerstkaarten groep 4
Groep 4 heeft dinsdag kerstkaarten gemaakt. Voorop de kaart hebben de kinderen een kerstboom
geplakt. Hiervoor gebruikten ze in driehoek geknipte broodzaksluiters. Het was best even puzzelen,
maar de kerstkaarten zijn bij iedereen gelukt en ze zijn heel mooi geworden. De kinderen hebben er
lieve kerstwensen en groeten in geschreven. Alle kerstkaarten zijn gelijk mee naar huis gegaan, zodat
ze bij de afzenders bezorgd kunnen worden.
Namens groep 4 wensen we iedereen een fijne kerst en een heel mooi 2019.

De Bonte Tol superschool!
We kregen de kinderpostzegels en we zijn gelijk langs de deuren
gegaan om geld op te halen door kaarten en postzegels te verkopen.
Met alle kinderen uit groep 8 hebben we € 2.483,22 verzameld en dat
is een mooi bedrag. Daarom kregen we dit zilveren certificaat. We
kregen ook nog € 500 van de burgemeester bij het
burgemeestersontbijt. Daar zijn we heel blij mee. Het geld is voor de
dakloze kinderen.
Jarno en Suzanne, groep 8
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Bureau Halt
Op vrijdag 14 december kregen de groepen 7, 7/8 en 8 een gastles van Bureau Halt. Ter introductie
werd er verteld wat Bureau Halt nu precies doet.
Deze les ging over de risico’s van vuurwerk. Waar moet je bijvoorbeeld nu allemaal op letten bij het
afsteken van vuurwerk? De kinderen kregen een quiz met stellingen en vragen waarover vervolgens
met elkaar gesproken werd. Een van de vragen was bijvoorbeeld: vanaf welk tijdstip mag je vuurwerk
afsteken?
Ook werden er praatplaten gebruikt waarop de kinderen verschillende kinderen zagen die een rol
speelden bij het afsteken van vuurwerk. Aan de hand van de praatplaten werd er gesproken over
groepsdruk. Het was een leuke en leerzame les.

TA4Kids
De leerlingen van de Bonte Tol werken al enige tijd met Transactionele Analyse als onderdeel van de
sociaal-emotionele ontwikkeling.
In de maanden januari en februari werken de leerkrachten samen met de leerlingen uit de groepen
1 t/m 8 met de concepten ik oké-jij oké/vensters en strooks. Voor het concept strooks hebben de
leerlingen een cirkel met een diameter van 10 cm nodig. Het liefst geknipt van stevig papier of
karton. Wilt u aan de leerkracht van uw kind doorgeven hoeveel cirkels u inlevert?
Wilt u samen met uw kind ervaren hoe het is om met deze concepten van TA4Kids te werken? Dan
bent u van harte welkom om op 16 januari tussen 8.30-8.45 uur een kijkje te komen nemen in de klas
van uw zoon/dochter. Daarna kunt u tot 10.00 uur zelf aan de slag met de concepten in de vorm van
een workshop.
Tot en met 14 januari a.s. kunt u zich opgeven bij Eja Cath via het mailadres: e.cath@debontetol.nl of
aanmelden via de inschrijflijst die bij de klas hangt.
Ook vanuit de TA-werkgroep wensen wij u fijne kerstdagen en alle goeds voor 2019!
Wij zien u graag op 16 januari!
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Gezocht: Ouders met een mening, pit en humor!

Werk je graag mee aan kwalitatief goed onderwijs? Krijg je energie van het
meedenken over inhoudelijke thema’s als ouderparticipatie en schoolprestaties? Meld
je dan nu aan als ouderlid van de medezeggenschapsraad!
Samen met Francien Hogervorst praten wij als medezeggenschapsraad, bestaande
uit drie ouders en drie leerkrachten, over verschillende schoolse zaken. Zaken die
direct en indirect invloed hebben op het onderwijs dat jouw kind krijgt op de Bonte
Tol. Zaken als onderwijsprogramma’s, de begroting, ouderparticipatie, gezondheid,
veiligheid etc. Deze samenwerking gaat op een open en transparante manier, met
ruimte voor humor. Uiteindelijk werken we met zijn allen aan een fijne sfeer en
goede onderwijskwaliteit van de Bonte Tol, waarbij de kinderen centraal staan.
Namens de leerkrachten zitten Linda Muller (groep 7/8 en intern begeleider) en
Marcel Ripmeester (groep 8) in de medezeggenschapsraad. Namens de ouders zitten
Corine Berghuis (met kinderen in groep 7 en groep 7/8) en Yvonne Brugmans (met
kinderen in groep 3 en groep 4) in de medezeggenschapsraad. Wij zijn op zoek naar
ouders die zich bij ons wil aansluiten!

Heb je ideeën over verschillende schoolse zaken? Ben je zo’n acht keer per jaar in de
avonduren beschikbaar voor overleg? En wil je op een open en constructieve wijze
een bijdrage leveren aan een fijne en leerzame tijd voor jouw kind op de Bonte Tol?
Kom dan ons team versterken!
Stuur uiterlijk voor 11 januari 2019 een mail naar Marcel Ripmeester
(m.ripmeester@debontetol.nl) met jouw naam, de klas van jouw kind en jouw
motivatie. Dan informeren wij je over de verdere procedure.
Met vriendelijke groet,
De leden van de MR
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Vacature lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied onderwijskwaliteit
Stichting Scholengroep Holland (SGH)
De scholengroep Holland is een onderwijsorganisatie die bestaat uit 13 scholen voor primair
openbaar onderwijs in de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De scholen
geven dagelijks aan ca. 3800 leerlingen onderwijs.
Het doel van de scholengroep is om te bewaken en te bevorderen dat jonge mensen goed onderwijs
en goede vorming wordt geboden, zodat hun kansen op een zinvol functioneren in de samenleving
toenemen. De scholengroep vindt het van belang dat kinderen en medewerkers zich thuis voelen en
dat er sprake is van een veilige (leer-)omgeving. De scholengroep stimuleert een open en
transparante cultuur en wil werken volgens de uitgangspunten van de lerende organisatie.
Professionaliteit en samenwerking zijn hierbij de kernelementen.
Het bevoegd gezag wordt gevormd door een éénhoofdig College van Bestuur.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft het maatschappelijk doel toezicht te houden op de algemene gang van
zaken in de stichting, de door de stichting in stand gehouden scholen en op het beleid van de
bestuurder. De Raad ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid
overeenkomt met de vastgestelde beleidsplanen en beleidsuitgangspunten.
Vanuit haar rol houdt de Raad integraal en onafhankelijk toezicht.
De Raad treedt op als werkgever van de bestuurder en staat de bestuurder met raad en daad
terzijde. De Raad van Toezicht treedt ook op als klankbord voor de bestuurder.
De Raad houdt proactief toezicht, dat houdt in dat zij op eigen initiatief periodiek met interne
belanghebbenden (directeuren en GMR) overlegt over de stand van zaken in de organisatie.
De Raad bestaat uit vijf leden. Momenteel is een vacature ontstaan door het vertrek van één van de
leden. De Raad vindt diversiteit in de samenstelling van de Raad van belang. Om die reden zijn we op
zoek naar iemand met een onderwijskundige en/of financiële achtergrond.
Om onafhankelijk toezicht te houden, zijn leden zakelijk niet gebonden aan de SGH en niet
verbonden aan personeel van de SGH.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering voor hun werkzaamheden.
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Taken
Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:








Onafhankelijk, zonder last of ruggespraak, opereert;
In staat is het College van Bestuur te adviseren bij de uitoefening van zijn functie;
Openstaat voor een dialoog met en verantwoording aan belanghebbenden, in het bijzonder
met betrekking tot de ouders en de lokale gemeenschappen;
In staat is de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van het bestuur en die van
het management en daarnaar te kunnen handelen;
In staat is de leidende principes binnen de stichting te bewaken en de organisatie te
bevragen op de realisatie daarvan;
In staat is de dialoog met het College van bestuur te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te
nemen;


Profiel
Ter aanvulling van deze vacature worden kandidaten opgeroepen die voldoen aan het volgende
profiel:
Elk lid van de raad van toezicht:












Is van onbesproken gedrag
Beschikt over strategisch inzicht
Beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig
Heeft inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio
Heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het besturen van omvangrijke en/of complexe
instellingen of heeft daar in de rol van toezichthouder gefunctioneerd
Heeft kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en
organisatieverandering
Kan functioneren in teamverband
Voelt zich betrokken bij het primair openbaar onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met
de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs
Kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige
geledingen
Beschikt over een relevant netwerk
Beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment.

Daarnaast wordt van nieuwe lid van de Raad van Toezicht verwacht dat hij/zij affiniteit heeft met de
onderwijs(kwaliteit).
Reacties
Belangstellenden wordt verzocht gemotiveerd schriftelijk vóór 10 januari 2019 te reflecteren aan: De
Raad van Toezicht, Stichting Scholengroep Holland, Eerste Tochtweg 11C te
2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel of via de E-mail : info@scholengroepholland.nl
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Gesprekken zullen plaatsvinden op 22 januari en 29 januari 2019 in de avonduren op een nader te
plannen datum met twee leden van de Raad van Toezicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


De heer A.J.G. Verbooij, voorzitter Raad van Toezicht, tel. 06-51549953
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