Nieuwsbrief 6, 21-2-2020
24-28 februari
3 maart
18 maart
19 maart
19 maart
25-27 maart

voorjaarsvakantie
Spreekuur schoolmaatschappelijkwerk, 8.30 uur
Open dag
Kangoeroewedstrijd, De grote rekendag
OV vergadering, 19.45 uur
Papiercontainer

Aanmelden broertjes/zusjes voor schooljaar 20-21
Het schooljaar 19-20 duurt nog lang natuurlijk. Toch beginnen we al tijdig met de formatie met het
nieuwe schooljaar. Voor de formatie (welke juf/meester komt voor welke klas) is het van belang te
weten hoeveel nieuwe kinderen er instromen gedurende het schooljaar. Daarom zouden we het fijn
vinden als uw kind 4 jaar wordt komend schooljaar een aanmeldformulier te ontvangen.
Loop gerust binnen bij de directie om een aanmeldformulier te vragen.
Met vriendelijke groet,
Nicky Mertens
Directeur a.i.

Social Schools
Als het goed is, heeft u afgelopen woensdag per mail een koppelcode ontvangen voor Social Schools.
In die app zult u voortaan alle informatie betreffende De Bonte Tol ontvangen. Natuurlijk mailen we
de komende weken ook nog alles, zodat iedereen voldoende tijd heeft gehad om er aan te wennen.
We zouden het fijn vinden als u instelt wat uw voorkeur heeft wat betreft het beeldgebruik.
Publicatie van beeldvoorkeuren die u in Social Schools aanvinkt voor Social Schools, website en
facebook zijn voor de leerkrachten zichtbaar voor deze platforms en snel toegankelijk bij het
plaatsten van foto’s via de app. Wanneer u in de app andere voorkeuren opgeeft dan u heeft gedaan
op het AVG formulier voor deze onderdelen wilt u dan, zoals nu al het geval is bij wijzigingen, deze
via een ondertekend formulier (website privacy) inleveren bij de administratie of via
info@debontetol.nl
Wanneer u in uw persoonlijk profiel adres en telefoongegevens noteert in Social Schools krijgt de
administratie een notificatie dat er een aanpassing van profielgegevens heeft plaatsgevonden.
Adreswijzigingen worden hier niet persé uit herkend.
Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens t.b.v. het leerling administratiesysteem kunt u ook zoals
gebruikelijk blijven doorgeven aan de administratie via info@debontetol.nl
U mag uw kind absent melden via de app, let er wel op de juiste
reden aan te vinken.
Als u een afspraak wilt plannen met de leerkracht, mag dat ook via Social Schools. U kunt daar de
leerkracht uitnodigen.
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Van BO naar VO De groep 8 leerlingen maken een keuze! “Naar welke school zal ik gaan”?
Na de basisschool gaat elk kind naar het voortgezet onderwijs. Je zit in een groep
met veel/allemaal kinderen met hetzelfde niveau. De VO-niveaus op een rij:
- Het vmbo b (beroepsgerichte leerweg)
- Het vmbo k (kadergerichte leerweg)
- Het vmbo gl (gemengde leerweg)
- Het vmbo t (theoretische leerweg, de oude mavo)
- De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
- Het vwo; atheneum of gymnasium (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)
Voor de kerstvakantie hebben we de adviezen voor het voortgezet onderwijs mee gegeven aan de 35
kinderen van de groep 8.
Het advies wordt opgesteld met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en het advies van de
leerkracht uit groep 7. Hierbij kijken we onder andere naar de uitslagen van de CITO-scores, de
methode toetsen, de werkhouding, de motivatie en het werktempo van de leerling.
Elk niveau duurt een bepaald aantal jaren. Na die jaren doe je examen en mag je naar het mbo
(middelbaar beroepsonderwijs), hbo (hoger beroepsonderwijs) of naar het WO (wetenschappelijk
onderwijs). Daar kan je dan verder studeren voor het beroep dat je later wilt gaan uitoefenen.
In deze maanden (van januari t/m maart) kiezen de kinderen met hun ouders een passende school
en heeft iedereen zich eind maart aangemeld en ingeschreven.
Je snapt het vast wel, een dergelijke keuze voor een VO-school valt niet mee! Wat past er bij je en
welke school sluit goed aan bij jouw niveau? Er is een informatietafel met folders en brochures
klaargezet in de gang bij groep 8 en alle ouders en leerlingen hebben 1 of meerdere adviesgesprekjes
gehad met de leerkracht van groep 8.
Op de fiets bezochten we het Melanchton Berkroden, daarnaast hebben we in de groep ook een
aantal vertegenwoordigers en oud-leerlingen van o.a. Melanchton Bergschenhoek en het Stanislas
ontvangen. Zij vertelden over de gang van zaken op de middelbare school.
Alle leerlingen en ouders zijn zelf de afgelopen tijd druk bezig geweest met het bezoeken van de
Open Dagen en informatieavonden op de middelbare scholen. Iedereen zoekt een school die het
beste bij hem/ haar past.
In een volgende nieuwsbrief zullen we u laten weten.

IPC MP 1 – Gebouwen en structuren
De groepen 3 en 4 hebben de afgelopen weken gewerkt aan de unit gebouwen en structuren.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen in gemixte groepjes onder leiding van ouders, opa's en
oma's een fotospeurtocht gedaan. De kinderen kregen een opdrachtenlijst mee om op zoek te gaan
naar huizen, wegen en gebouwen met verschillende kenmerken. Zo moesten de kinderen
bijvoorbeeld op zoek naar een huis met een rond raam of een zandweggetje. Als bewijs maakten zij
hier een foto van en zo zochten ze verder naar de volgende opdracht. Het was een hele geslaagde
afsluiting en we kijken terug op een leerzame unit. Na de vakantie gaan we aan de slag met de unit
bloemen en insecten. Ook hier kijken we weer erg naar uit!

IPC MP 2 – Visuele weergave; schilderijen, foto’s en afbeeldingen
De groepen 5 en 6 hebben deze unit afgesloten met een museumbezoek. Afgelopen dinsdag zijn de
kinderen met de RandstadRail naar Escher in het paleis in Den Haag geweest. De kinderen waren
ontzettend enthousiast, ze verwonderden zich over ze hebben een leerzame speurtocht door het
museum gedaan. Enkele leerlingen waren na het bezoek van 1,5 uur nog niet klaar met kijken en
doen. Een aanrader dus!
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IPC MP3 – Voortrekkers van verandering
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat wij de komende weken aan de slag zouden gaan met het
maken van verschillende partijen die door leerlingen zelf gemaakt zijn. In groep 7 hebben we dit
gedaan door op de wisbordjes een woord op te schrijven waar zij graag een partij voor zouden willen
vormen. De leerlingen die ongeveer dezelfde begrippen hadden opgeschreven en door met elkaar in
gesprek te gaan bij elkaar pasten vormden een partij. Nadat de partijen gevormd waren zijn de
partijen aan de slag gegaan met een stappenplan. Wat heb je nodig? Waar staan we voor? Wat
willen we graag en hoe gaan we campagnemateriaal maken? Wie heeft welke taak? Hoe heet de
partij en hoe ziet ons logo eruit? Wat is onze slogan?...
Alle partijen zijn ijverig en vol enthousiasme aan de slag gegaan en gaan na de vakantie nog een
weekje door met het verfijnen van alle acties die de leerlingen in hun stappenplan hebben
opgeschreven.
Hoe leuk is het als er ook echt gestemd kan worden op de partijen? En u kunt zien waar de leerlingen
de afgelopen weken mee bezig zijn geweest? De partijen gaan campagne voeren!
Voor welke partij bent u?
Kom naar de afsluiting van groep 7 & 8 op vrijdag 6 maart van 13:30-14:15 uur in de lokalen van
groep 7 & 8 en stem mee!

Welkom op onze open dag!
In de week van 16 maart vieren we de week van het Openbaar Onderwijs.
Het motto van deze week is Wat is jouw verhaal?
Op woensdag 18 maart openen wij tussen 8.30u en 12.00u de deuren van onze school en leggen de
rode loper uit voor (toekomstige)ouders, grootouders en iedereen die geïnteresseerd is.
Er is op deze dag gelegenheid om lessen bij te wonen in de klassen van uw kind(eren). Noteert u de
datum alvast in uw agenda?
De kinderen en het team hopen u te mogen begroeten op onze open dag!

Nieuws vanuit de MR
Vanaf deze nieuwsbrief willen wij als MR jullie, ouders, regelmatig op de hoogte houden van het wel
en wee van de MR.
Samenstelling
De MR bestaat uit 2 leerkrachten; juf Linda Muller (groep 8) en juf Mireille van Oosten (IB) en uit 2
ouders; Peter Kramer (Stan groep 5) en Jamina van den Ende (Ben groep 6, Kai groep 5 en Ivy groep
½ in 2022).
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Nieuw ouderlid
Begin dit jaar is Peter Kramer de oudergeleding komen versterken van de MR. Nadat begin dit
schooljaar Yvonne Bruggemans en Corine Berghuis gestopt waren en Jamina van den Ende alleen
over was, is dit een welkome aanvulling! Fijn dat je dit wilt doen Peter en succes de komende tijd.
Yvonne en Corine, bedankt voor jullie inzet afgelopen periode!
Meedenken nieuwe directeur
Peter begint zijn deelname aan de MR meteen goed! Hij zal namelijk als oudergeleding van de MR
plaatshebben in de selectiecommissie van de nieuwe directeur en mag hiermee ook advies geven
hierin.
Klankbordgroep
Onlangs is een klankbordgroep van ouders uit diverse groepen opgericht die de oudergeleding van de
MR voorziet van de meningen van ouders uit diverse groepen. Hierdoor kunnen wij een
vertegenwoordiging zijn van alle ouders op de Bonte Tol. Mocht je hier ook in mee willen denken,
spreek gerust Peter of Jamina aan.

Even voorstellen…
Hallo allemaal, mijn naam is Melanie Schulze en ik ben de moeder van Nout uit
groep 8.
Nout is op De Bonte Tol gekomen in groep 6, daarvoor zat hij op een andere
school. Vanaf de eerste schooldag was Nout hier op z'n plek. En mede daardoor
besloot ik bij de eerste kennismakingsavond op school, deel te nemen aan de OV.
Wij wonen zo vlakbij school dat Nout altijd alleen naar school gaat, maar door de
OV heb ik toch een erg fijne band opgebouwd met school zelf, en uiteraard met
mijn mede OV leden. 1 van mijn taken in de OV was het helpen bij de eindmusical.
Dit jaar zal ik daar nog bij aanwezig zijn, maar mede om naar m'n eigen kind te
kijken die dit jaar De Bonte Tol gaat verlaten voor de middelbare school.
Ik hoop dat er weer wat nieuwe aanmeldingen bij de OV binnen komen, het kost
niet veel tijd, maar wel erg veel voldoening en plezier...groetjes Melanie

De KinderAdviesraad
De afgelopen weken heb ik presentaties gehouden in de klassen vanaf groep 3. Tijdens deze
presentatie gaf ik informatie over wat de KinderAdviesraad is en hoe je daarin komt. Om mee te
doen, moest je een motivatiebrief schrijven en opeens was iedereen dat aan het doen. En dat was
leuk om te zien. De klassen hebben na het inleveren van de motivatiebrieven zelf twee
klassenvertegenwoordigers gekozen die in de KinderAdviesraad komen.
In de KinderAdviesraad zitten:
Groep 5: Lena en Larisa
Groep 6: Miral en Mila
Groep 7: Anna en Pascal
Groep 8: Casey en Julia
Ik ben de ‘leider’ van de groep. Binnenkort is de eerste
vergadering. Daar gaan we vergaderen over de taken van
iedereen en maken kennis met elkaar. We houden jullie op
de hoogte.
Groetjes, Femke (groep 7)
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Trefbaltoernooi in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseert Team4Talent een trefbaltoernooi. Het trefbaltoernooi zal
plaatsvinden op dinsdag 25 februari in de sporthal van DSVP. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar
kunnen zich aanmelden als team of als individu. Het trefbaltoernooi is van 13.30 tot 16.00 uur.
Wil jij meedoen aan het trefbaltoernooi met een eigen samengesteld team of als
individu? Klik hier om naar de website te gaan en je aan te melden.
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Vriendjes/ vriendinnetjes dag bij Oliveo Voetbal in Pijnacker!
Op woensdag 26 februari organiseren wij samen met Oliveo Voetbal een
Vriendjes/Vriendinnetjesdag. Leden én niet-leden zijn van harte welkom! Ook zullen er
trainers van ADO Den Haag aanwezig zijn. Een unieke kans dus! De activiteiten vinden plaats
van 14.00 - 16.00 uur en zijn voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Heb jij ook zo'n zin in deze
gezellige voetbalmiddag? Schrijf je hier dan snel in!

OBS De Bonte Tol

www.debontetol.nl

