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TA workshop, 08:30 uur
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Lerarentekort en staking op 15
maart
Het lerarentekort loopt steeds verder op en is de grootste uitdaging ooit voor het onderwijs. Ook op
De Bonte Tol zijn de gevolgen merkbaar. Door de huidige griepgolf moeten we alle zeilen bijzetten
om de bezetting voor de klassen rond te krijgen en zijn we afhankelijk van de mogelijkheden van
onze teamleden om extra te werken. De invalpool is op dit moment zo goed als leeg.
Om het lerarentekort aan te pakken hebben de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de FNV een
staking aangekondigd in het onderwijs voor vrijdag 15 maart. Voor het primair onderwijs richten de
bonden zich op het dichten van de loonkloof met het voortgezet onderwijs, op de functiewaardering
van onderwijsondersteuners en op een hoger budget voor materiële bekostiging.
Op De Bonte Tol heeft een meerderheid van de leerkrachten aangegeven gebruik te maken van hun
stakingsrecht. Daarom zal onze school op 15 maart 2019 gesloten zijn. Ook het bestuur van
Scholengroep Holland staat achter de staking.
Wij realiseren ons dat dit ongetwijfeld ongemak op zal leveren. Aan de andere kant vinden wij het
doel van de staking(en) zo belangrijk dat wij er toch voor kiezen om de school te sluiten. Immers het
dichten van de loonkloof, het verminderen van de werkdruk en een betere materiële bekostiging
zorgen voor beter onderwijs, ook voor uw kind.
Zo hopen wij ook in de toekomst het onderwijs te kunnen blijven geven waar alle kinderen recht op
hebben.
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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.

Bericht van de wijkagent
De laatste weken komen er weer vaker klachten binnen over het parkeer- en rijgedrag van de ouders
van jullie scholen (Ackerweide en Bonte Tol). De klachten gaan over:
-hoge snelheid op de Wollebrand
-hoge snelheid op de Gantellaan
-parkeren buiten de vakken (op de stoep en op de hoeken van straten wordt als het meest storend
ervaren!)
Komende week zullen wij extra controleren bij jullie scholen. Controleren betekent dan ook
bekeuren bij overtredingen.
Wij weten dat het weer slecht is geweest maar dan juist vinden we het fijn als de kinderen VEILIG
naar school kunnen gaan!
De wijkagent.
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TA4Kids
Uitnodiging TA4Kids workshop Script 20 februari a.s.
van 08.30-10.00 uur
In de periode van 11 februari tot en met 22 maart 2019 gaan wij schoolbreed
werken met het TA-concept Script. Dit is een veelomvattend concept met grote
invloed op het leven van mensen. Aan de hand van je script lever je de
kwaliteiten waar mensen je om waarderen en erkennen, maar ook het
“gepruts” waar mensen zich over beklagen. Het is een verklarend verhaal dat
betekenis verleent aan het verleden, een blauwdruk biedt om problemen op te
lossen in het heden en een voorspelling geeft voor de toekomst. Antwoorden
op vragen die ontwikkeld zijn in de jonge jaren zijn dikwijls, zonder dat jij je dat
bewust bent, de leidraad voor het handelen op latere leeftijd.
Kinderen trekken conclusies en nemen besluiten op basis van hun ervaringen
met betekenisvolle volwassenen in hun leven. In de verschillende levensfasen
neemt een kind “beslissingen” over zichzelf en over zijn leefwereld.
In de klas gaan de leerlingen met verschillende werkvormen in op leuke en
minder leuke gebeurtenissen uit hun leven. Wat hebben die ervaringen van
toen bijgedragen aan wie je nu bent en verklaart dat ook waarom je op een
bepaalde manier reageert op situaties?
Van enthousiaste ouders die TA4Kids workshop(s) hebben gevolgd, heeft de
werkgroep mooie feedback ontvangen. Daaruit is het idee ontstaan van de
volgende workshop, een interactieve workshop met ouder/verzorger en kind te
maken. U kunt woensdag 20 februari van 8.30-8.45 uur een kijkje nemen in de
groep van uw kind waar op dat moment gewerkt wordt met het concept Script.
Daarna kunt u tussen 8.45-10.00 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 19 februari per mail
aanmelden bij Eja Cath: e.cath@debontetol.nl.
Wij zien u graag op 20 februari!
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IPC
IPC ‘we zijn wat we eten’ groep 3 en 4
Vorige week zijn we gestart met een nieuw thema voor IPC. Dit thema gaat over eten. We hebben
het in de groepen al gehad over de schijf van vijf, smaakpapillen en over hoe we ons gebit moeten
verzorgen. Bij de les over de schijf van vijf hebben de kinderen in folders gezocht naar producten die
bij de verschillende schijven horen. Al snel werd het verschil heel duidelijk. De verschillende
‘schijven’ hangen in de klassen. Hierop is goed te zien wat waarbij hoort. Bij de les over de
smaakpapillen deden de kinderen een smaakonderzoek. In vijf verschillende bekertjes zaten
verschillende smaken zoals zoet, zout, zuur, bitter, en ‘smaakloos’. Door het nemen van kleine slokjes
proefden de kinderen de verschillende smaken en konden zij het onderzoek volbrengen. We hebben
hierbij ook geleerd welk deel van de tong welke smaak precies proeft. Bij de les over het gebit
hebben we gekeken hoe ons eigen gebit eruit ziet. Daarnaast hebben we geleerd dat een melkgebit
20 tanden en kiezen heeft en een volwassen gebit zelfs 32. Tot slot hebben we gesproken over het
schoonhouden van ons gebit. Hoe poets je eigenlijk en hoe vaak. Waarom is poetsen zo belangrijk.
Een greep uit de vragen die we met elkaar besproken hebben deze les.
Er staan nog een hoop andere leuke lessen op het programma. Volgende keer zal hier meer over
verteld worden.
IPC Groep 5/6
We zijn nog maar net begonnen aan de Unit “Red de wereld” en onze lokalen zijn al omgetoverd tot
ware regenwouden. Met alle klimaatstakingen in deze periode op het nieuws is het bij uitstek een
geschikt onderwerp om nu te behandelen in de klas.
Door onderzoeken te doen gaan we kijken naar kenmerken van het regenwoud. En wat we er aan
kunnen doen om zoveel mogelijk regenwouden te behouden.
Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan een kijkje nemen in één van onze regenwouden.
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Op dinsdag 29 januari hebben de kinderen van de
groepen 3 t/m 8 tijdens de gymles een tennisles
gekregen verzorgd door Progress Tennis.

Is uw kind nieuwsgierig geworden naar tennis? Of
bent u zelf nieuwsgierig naar tennis?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.progresstennis.nl of www.tvpijnacker.nl.
U kunt ook contact opnemen met Bianca de Bruijn (0641500791) of Elles Admiraal (0651343900).
Eind maart begint het nieuwe seizoen, inschrijven kan via de volgende link:
www.progresstennis.nl/inschrijfformulier-jeugdselectietenniskids
Er zijn ook proeflessen op zaterdag 16 en 23 maart, inschrijven via de volgende link:
www.progresstennis.nl/inschrijfformulier-proeflessen
Progress Tennis hoopt jullie op de tennisbaan te zien!

Schaaktoernooi
Op zondag 27 januari hebben 4 kinderen uit
groep 6 meegedaan aan het Delftse
schoolschaaktoernooi voor teams waar alle
scholen van Delft en Pijnacker ervoor
uitgenodigd waren. Slechts 4 scholen deden
mee (genoeg deelnemers voor 7 teams). De
Bonte Tol was de enige school uit Pijnacker.
Met onze knalgele t-shirts vielen de Bonte
Tollers, zoals de organisator ze noemde, mooi
op.
Met niet minder dan 7 rondes, moest iedereen
14 partijtjes spelen! Een hele middag schaken
dat is echt een denksport. En de tegenstanders
waren niet makkelijk te verslaan want zelfs de
Nederlandse jeugdkampioen deed eraan mee! Laura, Sander, Roeland en Mason hebben veel plezier
gehad. Dat mogen jullie hieronder lezen.
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Voor het schaaktoernooi begon, gingen ik en Roeland tegen elkaar schaken. Elke
ronde was er 1 school vrij. Bij de 1 ste ronde waren wij vrij. ik had ongeveer 6 of 7
potjes van de 14 gewonnen. We waren met 15 punten 4 de geworden. We moesten
nog 1 punt en dan waren we 3 de en hadden we een beker. Het schaaktoernooi
duurde 4 of 5 uur. Het was heel leuk!

LAURA

Het schaaktoernooi was heel leuk
we wonnen en we verloren
van de 7 scholen werden we 4de
de vijfde hadden 1 punt
de zesde hadden 5 punten
de vijfde hadden 11 punten
de vierde dat wij waren hadden 15 punten
de derde hadden 16 punten
de tweede hadden 19 punten
de eerste hadden 23 punten
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In Delft was het schaaktoernooi. In de eerste ronde waren we
vrij en we kregen een kaartje waar je drinken en chips kond
halen.
En toen ging ik tegen Mason voor het nepje. Ik verloor 2 keer en
we gingen naar de tweede ronde.
En ik heb een keer verloren en een keer gewonnen en we
moesten 14 keer en we waren 4de geworden.
Nog 1 punt en we waren derde geworden.
En we hadden het heel leuk. ROELAND
Eerst hadden we een ronde vrij. ik ging tegen Roeland. voor het nep,
2 keer gewonnen! En we hadden nog een kaartje gekregen daar kon
je chips en drinken van kopen. Daarna moest ik tegen de
Nederlandse kampioen. Wel 2 keer verloren daarna nog 2 keer
verloren daarna nog een keer verloren maar daarna won ik 6 keer en
nog 1 of 2 keer verloren. We werden 4de met 1 punt verschil. Met 15
punten werden we 4de . Het was heel leuk. MASON
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Voorleesontbijt bij De Bonte Tol en ZieZoo
Op 23 januari gingen de Nationale Voorleesdagen van start met Het Nationale Voorleesontbijt.
Natuurlijk mocht een voorleesontbijt niet ontbreken voor de kleuters van basisschool De Bonte Tol
en Kindercentrum ZieZoo.
Hanneke Grevel, wethouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, kwam deze ochtend voorlezen. Een
boek vol plaatjes zodat de kinderen het verhaal nog beter konden begrijpen. Er werd aandachtig
geluisterd. Na afloop kregen de kinderen een bekertje thee met een krentenbol.
De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief om kinderen vanaf jonge leeftijd te stimuleren voor te
lezen en het plezier van lezen te ontdekken.
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