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Landelijke stakingsdagen, de school is dicht
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk, 8.30 uur
OV vergadering, 20.00 uur
Papiercontainer
Nieuwsbrief 6

Onverwacht uitstapje naar wilde flamingo’s
Vandaag (24 januari) kregen we het verzoek van het Jeugdjournaal om mee te werken aan het
programma van vanavond. Dat vonden de leerlingen van groep 8 natuurlijk helemaal te gek! Binnen
een uur was alles geregeld rondom toestemming en vervoer. Het was een onverwacht leuk uitstapje
voor de kinderen. De uitzending met groep 8 is vanavond te zien op NPO 3 om 19.00 uur.

Save the date!
Op woensdag 18 maart is onze jaarlijkse open dag.
U bent die dag van harte welkom in onze klassen. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Social Schools
Misschien heeft u de posters al zien hangen in de school. Wij zullen bijna onze oudercommunicatie
app lanceren. Dat betekent dat we op korte termijn alle informatie via dat kanaal zullen
communiceren. Dus u ontvangt de klassenmails, nieuwsbrief en berichten zo veel mogelijk via Social
Schools. De komende maanden gaan we dit dus veel oefenen, u zult merken dat leerkrachten op een
gegeven moment ook foto’s of filmpjes plaatsen om u te laten zien waar we in de klas mee bezig
zijn.
Op woensdag 19 februari kunt u een email verwachten waarin een koppelcode staat om een account
aan te maken op de website of app van Social Schools.
Wilt u ons een seintje geven als u niet in de gelegenheid bent om alle schoolinformatie te ontvangen
via de website van Social Schools of de app? Dan zoeken we samen naar een oplossing.
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Tutor taal
Maandag 20 januari is de hele school gestart met tutor taal.
Elk kind is aan een maatje gekoppeld waar hij/zij de aankomende vijf maandagen mee aan taal zal
werken.
Dit kan variëren van een spel tot een werkblad, als het maar met taal te maken heeft.
Wij leren van en met elkaar.

Hersenkrakers, breinbrekers en nog veel meer tijdens de Kangoeroewedstrijd! Doe
allemaal mee!
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 19 maart 2020.
De Kangoeroewedstrijd is voor de kinderen van groep 3 tot en met 8.
Je kunt meedoen als single of als duo. Je kunt je tot uiterlijk 3 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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Hulp gezocht!
Aan het begin van het schooljaar heb ik een oproep gedaan
voor het opnieuw labelen van de leesboeken voor groep 4
t/m 8. Helaas hebben nog geen ouders zich aangemeld. Het
kleurtje, waar het leesniveau van onze leesboeken nu mee
wordt aangegeven, moet vervangen worden door een
sticker met het AVI- niveau. Dit is een flinke klus en dat
kunnen wij niet alleen. Zijn er ouders die hier mee zouden
willen helpen? Het labelen kan zowel voor- als na schooltijd
plaatsvinden. U kunt zich aanmelden bij juf Gerrie.
g.kortekaas@debontetol.nl

Het “groene plein”
In de herfstvakantie is er het een en ander verandert aan het plein. Om het plein netjes en gezellig te
houden zoeken wij nog steeds (groot)ouders die willen mee denken en helpen het plein groen en
gezellig te houden. Ook nieuwe ideeën zijn welkom.
Lijkt het u leuk om u in te zetten voor de school en de kinderen, creatief bezig te zijn en mee te
denken, aarzel dan niet en meld u aan via de mail (g.kortekaas@debontetol.nl)

Even voorstellen…

Hallo allemaal,
Mijn naam is Manon Geers en ik ben een vierderjaarstudent aan de Pabo
van Hogeschool Rotterdam. Mijn laatste stage van de Pabo mag ik bij OBS
De Bonte Tol lopen. Vanaf 10 februari zal ik elke maandag en dinsdag in
groep 6 te vinden zijn. Ik heb er heel veel zin in! Lesgeven aan kinderen doe
ik erg graag en ik kijk er naar uit deel uit te maken van deze gezellige
school. Naast het geven van lessen op de basisschool heb ik ook al veel
musical- en theaterlessen gegeven. Sinds 2017 ben ik moeder van een
tweeling: Thijs en Myrthe. Mochten er nog vragen zijn, kom gerust even
langs om kennis te maken!
Tot ziens!
Groetjes Manon Geers
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Oproep aan alle ouders!
In februari gaan de kleutergroepen beginnen met een nieuw thema: Het
letterwinkeltje. Wij willen graag een winkel inrichten in de gang. Hiervoor
hebben wij uw hulp nodig.
Heeft u spelletjes, houten letters of scrabble letters, naambordjes,
lettertreinen of iets anders met letters wat u niet meer gebruikt of terug
wilt, dan mag u het inleveren bij de kleuterleerkrachten (groep 1/2a en
groep 1/2b).

IPC MP1 gebouwen en structuren
Na de kerstvakantie zijn de groepen 3 en 4 gestart met de unit: gebouwen en structuren.
Voor groep 3 is dit de eerste IPC unit.
Als opening van de unit hebben de kinderen in groepjes een kaartenhuis moeten maken.
De afgelopen weken zijn er nog veel meer dingen gedaan. Er zijn huisjes van klei gemaakt, er is een
wandeling gemaakt om te kijken naar de structuur van huizen, er is gesproken over
vervoersmiddelen van vroeger en nu en er is gekeken naar verschillende bekende gebouwen.
Tot de voorjaarsvakantie werken de kinderen aan deze unit.
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IPC MP 2 Visuele weergave
In de groep 5 & 6 zijn we gestart met een nieuwe unit ‘Visuele weergave’. Als opening van de unit
hebben de kinderen een mindmap moeten maken over alle manieren waarop je iets visueel kunt
weergeven en uiteraard wat visuele weergave eigenlijk inhoudt. Zo zijn de kinderen er bijvoorbeeld
achter gekomen dat kunst een vorm van visuele weergave is, maar dat ook verkeersborden en
afbeeldingen in boeken daar deel van uitmaken.
Verder hebben de kinderen tot nu toe over verschillende vormen van kunst geleerd, daar hun
mening over leren geven en het zelfs aan elkaar mogen presenteren a.d.h.v. beroemde Nederlandse
kunstwerken.
De komende weken gaan we nog verder met deze unit. We krijgen zelfs nog een spannende gastles
in februari.

IPC MP 3 Voortrekkers van verandering
In de groep 7 & 8 zijn we gestart met een nieuwe unit ‘Voortrekkers van verandering’. We hebben
met elkaar besproken wat is een leider, wanneer ben je een goede leider? En wie is er bijvoorbeeld
een leider in de klas en waarom? Is het erg om geen leider te zijn? En wat gebeurd er als er allemaal
leiders zijn?
Daarna zijn we aan de slag gegaan met de verschillende staatvormen in de wereld. Welke
staatsvormen zijn er eigenlijk en wat hebben wij in Nederland en andere landen. Wat zijn de
kenmerken van deze staatsvormen? Dit hebben we weergegeven in de vorm van een wereldkaart
met de bijbehorende kenmerken.
De komende weken gaan we aan de slag met onze eigen partijen en komen we nog meer te weten
over leiderschap van vroeger en nu.
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Schoolvoetbal 2020
Het is alweer tijd voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi!!! April 2020 voor de groepen 5 t/m 8.
Schrijf je nu online in op de website van De Bonte Tol.
https://www.debontetol.nl/Activiteiten/voetbaltoernooi
Uiterlijke inschrijfdatum: woensdag 12 februari.

Speeldata schoolvoetbal

woensdag

Meisjes

Jongens

DSVP

Oliveo

25 maart & 1 april

Training

8 april

Groep 8

Groep 8

15 april

Groep 7

Groep 7

22 april

Groep 5/6

Groep 5/6

Scheenbeschermers zijn verplicht! Een beperkt aantal is te leen bij de OV. Reserveer op tijd!

Sportieve groet,
Laurence Steegstra
OV sportcoördinator van De Bonte Tol

ovsportbontetol@gmail.com
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