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20 juli - 28 augustus
31 augustus
4 september
7 september
14 – 18 september
17 september
18 september
21 september
22 september
23-25 september
30 september

Zomervakantie
Eerste schooldag
Informatiemarkt, 8.30-9.30 uur
Informatieavond groepen 1/2 én 8, 19.30 uur
Schoolbrengweek
OV vergadering 19.45 uur
Nieuwsbrief 1
Studiedag, alle kinderen vrij
Feestdag 20 jarig jubileum
Papiercontainer parkeerterrein Ackerweide
Start Kinderboekenweek

Terugblik
Een jaar vol beweging voor De Bonte Tol. Een gedeeltelijk nieuw team, twee langdurig zieke
leerkrachten, vele stakingsdagen van onderwijspersoneel, een nieuwe MR, het vertrek van een directeur,
een interim-periode voor ondergetekende met bij de start een inspectiebezoek en dan als klap op de vuurpijl
een hele bijzondere onderwijsfase met thuisonderwijs in verband met de Corona-crisis in Nederland.
Een groot compliment aan het team van De Bonte Tol. De veerkracht en het enthousiasme maken het
werken op deze school een feestje!
Ik kijk tevreden terug op de interim periode sinds februari 2020. Per 1 augustus zal het stokje overgedragen
worden aan Wilco van der Maas die de schoolleiding zal overnemen en de koers naar 2024 zal inzetten
samen met het ambitieuze en welwillende team.
We hebben dit jaar ondanks alle zaken toch ook veel ontwikkeld. De onderbouw heeft Kijk!
(leerlingvolgsysteem) geïmplementeerd, een nieuwe rekenmethode is uitgezocht en de rekendidactiek is
onder de loep genomen, onze spellingsresultaten zijn onder de loep genomen en zal onderwerp van
aandacht blijven. Daarnaast is het begaafdenbeleid op papier gezet en zijn er wekelijks groepjes kinderen
begeleid bij verrijkingswerk.
Ook is met Social Schools gestart en dat heeft de bereikbaarheid en snelle communicatie tussen school en
ouders sterk verbeterd.
Tot slot zijn we trots op de stimuleringssubsidie die we hebben gekregen van ons samenwerkingsverband.
We ontvangen komend schooljaar €50.000 voor het in stand houden van onze Flex. In de Flex begeleiden we
kinderen met leer en/of gedragsproblemen of -stoornis. Dat is een waardevolle aanvulling van ons (passend)
onderwijs.
Ik kijk trots terug op een boeiende periode van onderwijs in Pijnacker met een fijn en professioneel team en
wens de school veel succes voor de toekomst. Van een aantal ondersteuners nemen we afscheid. Meester
Djimmy stopt als vakleerkracht. Niels en Madelon stoppen met hun werk als onderwijsassistenten. Ik wens
hen veel plezier in hun verdere loopbaan. Juf Linda Bazuin vertrekt naar de Keijzerschool, we wensen haar
veel plezier!
Hartelijke groet,
Nicky Mertens

Afscheid
Na 9 jaar op De Bonte Tol actief te zijn geweest, is het tijd om mijn spullen in te pakken en verder op
avontuur te gaan. 9 jaar geleden kwam ik hier binnen als 2de-jaars PABO student om van elke bouw iets te
mogen proeven en mijn kennis te verbreden. Uiteindelijk heb ik mijn eindstage gelopen in de bovenbouw en
kon ik aan de slag in groep 4. De jaren daarna ben ik actief geweest in verschillende groepen 7 & 8 en
natuurlijk ook in de gymzaal. De Bonte Tol is een mooie school om op te werken! Ik ga het ontzettend
missen, maar soms is het goed om nieuwe stappen te nemen en je horizon te verbreden. Je bent immers
nooit te oud om te leren. Daarom gooi ik mezelf weer in het diepe, niet omdat het moet, maar omdat het
kan. Volgend schooljaar zal ik werkzaam zijn op de Keijzerschool in Moerkapelle. Ik heb hier veel zin in,
wetende dat ik iets moois achterlaat.
Lieve kinderen,
Bedankt dat ik van jullie heb mogen leren en jullie heb mogen leren kennen. Bedankt voor alle mooie
gesprekken. Bedankt voor alle mooie, maar ook minder mooie momenten. Bedankt dat we er samen mooie
jaren van hebben gemaakt en op elkaar hebben kunnen bouwen en elkaar hebben kunnen vertrouwen. Je
bent eigenaar van jezelf, laat zien wie jij echt bent! Ga op pad en ontdek nieuwe dingen. Het zal soms niet
altijd even makkelijk zijn, maar ga de uitdaging aan. Als je valt, sta weer op en probeer het opnieuw. Om
hulp vragen is niet erg en fouten maken mag. Jullie zijn stuk voor stuk toppertjes! Blijf vooral jezelf, geniet
van de vakantie en ik ga jullie missen.
Beste ouders,
Bedankt voor de gesprekken, het vertrouwen, de feedback en natuurlijk alle hulp. Ook door jullie ben ik
geworden wie ik nu ben en ook van jullie heb ik geleerd. Bedankt daarvoor! Het gaat jullie goed!
Liefs, juf Linda Bazuin

Kalender schooljaar 2020-2021
De belangrijkste data, schoolvakanties en vrije/studiedagen, staan op de website bij “schooltijden en
vakanties”. https://debontetol.nl/schooltijden-en-vakanties/ . Het programma van de eerste schoolmaand
staat bovenaan in deze nieuwsbrief. Op de website vindt u bij downloads-schoolgids binnenkort de
praktische informatie bij de kalender van het nieuwe schooljaar in de vorm van een pdf-document. Zodra
het document voor het nieuwe jaar beschikbaar is, ontvangt u hierover een mailtje. Nog niet alle data voor
het hele jaar zijn op dit moment vastgesteld, maar zullen zo snel mogelijk aangevuld worden en in de
kalender in Social Schools en op de website zichtbaar zijn.

Bedankt voor uw hulp dit schooljaar!
Wij willen jullie bedanken voor alle hulp die jullie dit jaar aan de school hebben geboden.
BEDANKT:
• Klassenouder;
• Luizenouder;
• Kampouder;
• Musicalouder;
• Hulp bij excursies;
• Hulp bij de schoolfotograaf;
• Hulp bij de verschillende festiviteiten zoals Kerst en Sint;
• Hulp het thuisonderwijs
En al het andere waar u als ouder/verzorger de kinderen en de leerkrachten mee heeft geholpen. Wij
waarderen deze hulp enorm en zorgen er met elkaar voor dat we de kinderen een fijne schooltijd kunnen
geven.
Daarnaast willen wij in het speciaal ook de Oudervereniging bedanken voor al het werk tijdens de
verschillende activiteiten zowel voor als achter de schermen.
Wij hopen dat wij ook volgend schooljaar op u kunnen rekenen. Samen werken we aan mooi onderwijs.
Wij wensen jullie een fijne zomervakantie!

