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Schoolmeubilair verkrijgbaar!
Beste ouders,
Daags voor de voorjaarsvakantie krijgen de kleutergroepen nieuw schoolmeubilair. Dat betekent dat
onze oude meubels een tweede kans moeten krijgen.
Heeft u interesse in iets van dit schoolmeubilair dan kunt u op woensdagmiddag 20 februari vanaf
12.15 uur een stickertje plakken op de meubels die u graag wilt overnemen.
Ook in het bijgebouw staan die dag enkele hoge tafels en stoelen ter overname in het vierde
klaslokaal.
Het zou fijn zijn als u een kleine vergoeding over heeft voor het meubilair, die ten goede zal komen
aan de kinderen.
Donderdagmiddag 21 februari kunt u de meubels tussen 15.30 en 17.00 uur ophalen.

MR
Elke 6 weken komen de MR leden bij elkaar. Naast een discussie rondom een thema (bijvoorbeeld
over ouderparticipatie) worden ook andere zaken besproken.
Afgelopen vergaderingen hebben we als MR besloten dat we met het overgebleven MR budget van
2018 de school blij gingen maken met een uitbreiding op de Bee-Bots. Dit is materiaal waardoor
kinderen leren programmeren. Nu kunnen alle klassen hiervan gebruik maken.
Tijdens onze vergaderingen is de voortgang op verbeteringen, die voortkomen uit verschillende
evaluaties, besproken. Wat we zien is dat school druk bezig is met de verbeterpunten en dat we hier
goed op schema liggen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe kleutermeubilair dat voor de
voorjaarsvakantie zal worden geleverd.
Wij zijn blij dat Maaike Braakhekke als leerkracht de MR komt versterken als PMR lid. Wil jij dit ook?
Lees dan snel verder!
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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 15 februari 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

Veilig fietsverkeer
Wij merken de laatste tijd dat er wat vaker gefietst wordt op de stoep en in de fietsenstalling. Helpt u
ons mee ervoor te zorgen dat dit een veilig wandelgebied blijft voor onze kinderen?
Het team
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Voorstellen
Beste kinderen, ouders en collega’s,
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Zeynep Koç. Ik ben 25 jaar en woon in Den Haag. Ik zit in het
vierde en laatste jaar van de Pabo aan Hogeschool Rotterdam. Momenteel rond
ik mijn minor VVE af en werk ik als invaller op basisschool ’t Palet in Den Haag.
Vanaf 12 februari begin ik met mijn lio-stage in groep 1/2a op de Bonte Tol. In
deze groep heb ik vorig jaar ook mijn stage, derde leerjaar, afgerond. Ik kijk er
naar uit om de kinderen en de ouders weer te mogen ontmoeten.
Het komend halfjaar houd ik mij voornamelijk bezig met mijn lio, scriptie en de voorbereidingen van
mijn bruiloft in juni! 😊 Ik verwacht een drukke, leerzame en uiteraard een gezellige periode met een
uitzicht op mijn pabo-diploma!
Op dinsdag, woensdag en donderdag ben ik aanwezig op de Bonte Tol, kom gerust langs voor vragen
of een gesprek!

Hallo,
Mijn naam is Linsey van Dijk, ik ben 4e jaars pabo student aan de Hoge school in Rotterdam. Elke
student aan de pabo moet in zijn 4e jaar een eindstage gaan lopen, een LIO (leraar in opleiding)
stage.
Vanaf februari 2019 tot aan de zomervakantie zal ik daarom in groep 3 te vinden zijn om mijn LIO
stage uit te voeren. Ik zal hier op maandag en dinsdag zijn gedurende het halve jaar.
Naast de pabo en straks ook mijn LIO stage werk ik de andere dagen nog in een SO (speciaal
onderwijs) zorg groep in Naaldwijk.
11 februari begin ik officieel in groep 3, maar 4 februari kom ik alvast een dagje mee draaien!
Ik heb er in ieder geval veel zin in!
Groetjes Linsey
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Sponsorloop
Na de ’Santa Run’ zijn alle leerlingen aan de slag
gegaan om het verdiende geld op te halen. Inmiddels
is al het geld bij de leerkrachten ingeleverd en door de
leerkrachten geteld. Wij kunnen nu dus met veel
enthousiasme het definitieve bedrag dat met de
sponsorloop is opgehaald bekend maken. Het bedrag
is: 5202,23 euro. Hier zijn wij hartstikke trots op!
Wij willen alle kinderen, ouders en alle andere
betrokkenen bedanken voor hun inzet!

Kangoeroewedstrijd
Hersenkrakers, breinbrekers en nog veel meer tijdens de
Kangoeroewedstrijd!
Vind je het leuk om te puzzelen en te rekenen, doe dan mee met de grootste en leukste reken- en
wiskundewedstrijd van Nederland. Deze wordt gehouden op donderdag 21 maart 2019.
De Kangoeroewedstrijd is voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Je kunt meedoen als single of
als duo. Je kunt je uiterlijk 4 februari inschrijven bij je leerkracht als individu of duo. Aan deze
wedstrijd zitten kosten verbonden. Als je als single meedoet, kost dat €3,-. Doe je als duo mee dan
kost dit €5,- per duo (€2,50 per persoon).
Je hoeft echt geen rekenwonder te zijn om aan deze wedstrijd mee te doen! Meedoen is belangrijker
dan winnen!
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IPC
IPC in groep 3 en 4
Na de kerstvakantie is groep 3 gestart met hun eerste IPC thema. Het thema is ‘Magische media,
communicatie’. Groep 4 is al voor de vakantie met dit thema begonnen. In groep 3 zijn de afgelopen
weken onder andere de vakken kunstzinnige vorming, maatschappelijke vorming en internationaal
aanbod gekomen.
Bij kunstzinnige vorming hebben wij geleerd dat kunstenaars in hun kunstwerk vaak een gevoel
proberen over te brengen. We hebben besproken hoe je bepaalde gevoelens in een schilderij kan
herkennen en of het klopt met het gevoel dat zij zelf krijgen bij dat kunstwerk. Tot slot heeft
iedereen geprobeerd een gevoel over te brengen in een eigen kunstwerk.
Gebarentaal is ook een manier van communiceren en dat hebben we geleerd bij het vak
maatschappelijke vorming. Met onze handen hebben wij letters gemaakt en zo konden wij onze
naam spellen. Het was best lastig om een boodschap over te brengen zonder te praten.
Tijdens de les internationaal leerden wij over hoe er in andere landen gecommuniceerd wordt en
welke talen zij daar spreken. Zo hebben wij geoefend met het zeggen van “hallo” in wel 15
verschillende talen.
Volgende week komt nog het vak techniek aan bod en daarna zal het thema worden afgesloten. De
groepen 3 en 4 zullen dan gezamenlijk starten met een volgend thema.
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IPC in groep 5 en 6
Na de kerstvakantie zijn de groepen 5 en 6 verder gegaan met het thema “Uitvindingen en machines.
We zijn bezig geweest met maatschappelijke vorming. Zo hebben wij uitgezocht wat voor invloed
hebben uitvindingen en machines op het hedendaagse leven. Ook hebben wij vragen bedacht voor
een interview over het effect van deze uitvindingen op een volwassene en een kind.
Volgende week gaan wij aan de slag met de lessen internationaal en leren wij wat voor invloed
uitvindingen en machines hebben over de hele wereld.
Tijdens de weeksluiting op 1 februari sluit groep 6 dit thema af. Komen jullie ook kijken?
IPC groep 7, 7/8 en 8
De groepen 7, 7/8 en 8 zijn afgelopen week begonnen met een nieuwe unit; “Nederland waterland”.
Ze hebben informatie gekregen over de Watersnoodramp uit 1953 en moesten hierna met elkaar
bedenken wat ze in een noodpakket zouden stoppen voor deze mensen.
Hierna moesten ze op drie posters aangeven wat zij al weten van dit onderwerp. De onderwerpen op
de posters waren: polders, de gevaarlijke zee en Nederland waterland.
Bij het vak aardrijkskunde zijn ze verschillende plaatsen in Nederland gaan onderzoeken en hebben
ze gekeken of deze plaatsen onder of boven NAP liggen.
Op dit moment zijn de kinderen verschillende plaatsen in een kaart aan het zetten zoals de
Hondsbossche zeewering, Flevopolder, Haarlemmermeer en de Afsluitdijk.
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Buitenschoolse opvang
Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang (BSO)? Kom dan naar een van onze
informatiebijeenkomsten waar u vrijblijvend alles hoort over onze visie op kinderopvang en u de
locatie kan bekijken. ZieZoo is gevestigd in het schoolgebouw van De Bonte Tol, zowel in het
hoofdgebouw als de dependance. Inschrijven voor een bijeenkomst kan via onze website.
De volgende bijeenkomsten zijn op:
Informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst

15 februari 2019
15 maart 2019

Studiedagen
ZieZoo biedt hele dagopvang tijdens alle studiedagen van school.
Deze opvang is ook toegankelijk voor kinderen die normaal gesproken niet naar ZieZoo gaan. Wij
hanteren geen minimum aantal kinderen. Op studiedagen zorgen wij voor een leuk programma.
Aanmelden gaat via de ouderportal. Heeft u nog geen inlog bij ons? Meldt u zich dan aan via onze
website, knop Inlog ouders (bovenaan homepage). Vervolgens klikt u op Ouderportal PijnackerNootdorp, optie Opvang aanvragen voor uw kind (nieuwe ouders). Deze opvang komt in aanmerking
voor kinderopvangtoeslag waardoor de netto kosten lager zijn.
Eerstvolgende studiedag:

22 februari

Kinderdagverblijf (nieuw!)

Binnenkort opent kinderdagverblijf ZieZoo Pijnacker haar deuren. Dit kinderdagverblijf (KDV) zal
medio maart starten. Het is gevestigd aan de Gantellaan, in het dependance gebouw van school en
tussen onze BSO en het consultatiebureau ingelegen. Het wordt momenteel verbouwd en zal er
prachtig uit komen te zien. Wenst u meer informatie over ons kinderdagverblijf? Kijk op onze
website. Hier kunt u zich ook inschrijven voor onze informatiebijeenkomst die gehouden wordt op:
Informatiebijeenkomst KDV

15 februari

ZieZoo is alle dagen geopend van 7 tot 19 uur
Meer informatie: www.ziezoo.nl

OBS De Bonte Tol

www.debontetol.nl

