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Beste ouders/verzorgers,
In de eerste berichtgeving via Social Schools heb ik mij kort aan u voorgesteld als
“de nieuwe directeur” van De Bonte Tol. En wellicht heeft u mij al een keer bij de ingang van de
school zien staan om de kinderen ’s morgens te begroeten. Helaas heb ik, vanwege de geldende
Corona maatregelen, nog niet uitgebreid met ouders/verzorgers kunnen kennismaken. Daarom, via
de deze nieuwsbrief, een verdere kennismaking op papier.
Mijn naam is Wilco van der Maas. Ik ben 52 jaar, getrouwd en ook mijn vrouw is ik werkzaam in het
onderwijs. Zij werkt op een basisschool in Rotterdam. Ik ben woonachtig in Vlaardingen. Mijn twee
kinderen (dochter van 21 en een zoon van 23 jaar) studeren allebei en zijn uitwonend.
In mijn vrije tijd doe ik met plezier vrijwilligerswerk bij een Vlaardingse zorginstelling voor jongeren
met een niet-aangeboren hersenafwijking en/of een spierziekte. Daarnaast vind ik het leuk om in en
rond het huis te klussen en ook ICT heeft mijn belangstelling in mijn vrije tijd.
In 1989 ben ik, na het afronden van de PABO, in het Rotterdamse onderwijs als groepsleerkracht
begonnen en 10 jaar later gestart als directeur. De afgelopen 6 jaar ben ik werkzaam geweest als
directeur van een openbare daltonschool in Delft. Ook hier werkte ik, net als nu op De Bonte Tol,
parttime. U zult mij voornamelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend op school
aantreffen.
Mijn eerste contacten en werkzaamheden op De Bonte Tol heb ik als prettig ervaren. Ik zie een actief
team, met oog voor de kinderen en voor elkaar. Ook zie ik leerlingen die enthousiast aan het
schooljaar zijn gestart.
De komende weken voer ik startgesprekken met het personeel, het bestuur van Scholengroep
Holland en diverse externe organisaties, zoals de kinderopvang en de gemeente.
Dit om iedereen beter te leren kennen en een goed beeld van De Bonte Tol te krijgen. De komende
periode zal ook in het teken staan van het uitvoeren van de reeds ingezette schoolontwikkelingen. Zo
zal voor het einde van het kalenderjaar het schoolplan uitgewerkt worden. Hierin worden de
ambities van de school voor de komende 5 jaar beschreven. Daarnaast wordt een planning gemaakt
hoe we deze ambitie willen realiseren. Hier worden vanzelfsprekend ook de medezeggenschapsraad
en de kinderadviesraad van de school bij betrokken.
Ik heb gemerkt dat er op onze school voldoende ambities, plannen en activiteiten zijn. We hebben
helaas bij het uitvoeren steeds te maken met de geldende Corona maatregelen en we zullen daarbij
steeds kritisch kijken welke activiteiten doorgang kunnen vinden zodat ieders veiligheid en
gezondheid gewaarborgd blijft.

Mocht u vragen hebben, laat het mij gerust telefonisch (015 3699256) of via de
mail (directie@debontetol.nl) weten.
Ik kijk uit naar een leerzaam en plezierig schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Wilco van der Maas

20 jarig jubileum de Bonte Tol (theaterdag)
Op dinsdag 22 september vieren we het 20-jarig jubileum van onze school. Speciaal hiervoor
hebben we een theaterdag georganiseerd. Deze dag zullen de kinderen verschillende dans
en muziek workshops gaan volgen uit het programma ‘Colour beats & dance’ van De
Klankenkaravaan. Deze workshops zullen samenkomen in een eindpresentatie met de hele
school.

Iedere groep heeft een centrale kleur. Hierbij worden
de volgende boomwhacker kleuren gehanteerd:
Rood → groep 1/2
Licht groen → groep 3 & 4
Geel → groep 5
Oranje → groep 6
Groen → groep 7
Blauw/ paars → groep 8

Het zou voor de eindpresentatie super leuk zijn als uw zoon/dochter iets aan heeft in de
kleur van zijn/haar groep. Niets is verplicht natuurlijk. In de klas zullen de kinderen ook
nog versieringen en attributen gaan maken in de kleur van hun groep.
Voorgaande jaren werd de eindpresentatie ook voor ouders gehouden. Helaas is dat dit jaar
niet mogelijk in verband met het houden van voldoende afstand. We zijn nog aan het kijken
naar mogelijkheden om u als ouder toch een beetje te kunnen laten meegenieten van deze
super leuke dag. Als we een oplossing gevonden hebben, laten we dit uiteraard weten.
We kijken enorm uit naar deze dag en we gaan er iets leuks van maken!

Spreekuur schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Het SMW-spreekuur, zoals u dit gewend bent op school, vervalt voorlopig i.v.m. COVID 19. Deze
spreekuren ziet u voorlopig niet meer maandelijks in de schoolagenda staan. Gesprekken met onze
schoolmaatschappelijk werkster, Susanne Stapper, vinden in overleg plaats via Teams, telefonisch of
bij u thuis. Als het echt noodzakelijk is om op school af te spreken dan stemt Susanne Stapper dit af
met de IB-er.
U kunt zelf of via onze IB-er, Mireille van Oosten, contact opnemen met Susanne voor een afspraak.
S.Stapper@pijnacker-nootdorp.nl of m.vanoosten@debontetol.nl 015-3699256 di.do. & vrij.

Praktische informatie bij schooljaar 2020-2021
Om u van de juiste informatie te kunnen voorzien heeft De Bonte Tol heeft een Schoolgids A en B. In
onze Schoolgids deel A vindt u inhoudelijke informatie over de Bonte Tol zoals onze visie op
onderwijs. Deze gids wordt uitgereikt bij inschrijving van uw kind op onze school.
In deel B kunt u praktische informatie lezen behorende bij het huidige schooljaar. Deel B (evenals
deel A) vindt u op de schoolwebsite bij downloads; onder het kopje
schoolgids. https://debontetol.nl/downloads/. Wij raden u aan deze informatie te lezen.
De data voor dit schooljaar vindt u op de homepagina van de schoolwebsite
(https://debontetol.nl/) én in de Social schools app evenals de website van Social schools. De
vakanties en studiedagen staan ook vermeld op pagina: https://debontetol.nl/schooltijden-envakanties/ en zijn reeds eerder in nieuwsbrieven gepubliceerd.
Gedurende het jaar kunnen er gebeurtenissen wijzigen, uitvallen of toegevoegd worden. Het is
daarom handig om Social schools/website én de nieuwsbrieven in de gaten te houden waarin de
data ook vermeld worden. Verder zullen leerkrachten regelmatig communiceren via de Social schools
app over activiteiten voor de groep.

Afname CITO-toetsen in september
Naar aanleiding van de lockdown van vorig schooljaar, heeft toets-instituut CITO het voor
basisscholen mogelijk gemaakt om een keuze te maken wat betreft het moment van de toetsafnames. Dit houdt in dat de afname zoals gebruikelijk aan het einde van het schooljaar plaats kon
vinden of bij uitzondering aan het begin van het huidige schooljaar.
De Bonte Tol heeft ervoor gekozen om het schooljaar 2019-2020 rustig af te sluiten en aan het begin
van 2020-2021 de leerlingen te toetsen om te zien wat het niveau is na een bewogen schooljaar en
een welverdiende vakantie. Op deze manier hebben wij direct actuele gegevens in handen om de
doelen te bepalen, waarop we ons het komende schooljaar met de leerlingen gaan richten.
De toetsen zullen, in de groepen 4 t/m 8 (de oude groepen 3t/m7), worden afgenomen in de periode
van 14 september t/m 9 oktober. De resultaten van deze toetsen zal uw zoon of dochter mee naar
huis krijgen in het rapportmapje en zullen het rapport van november vervangen. Wanneer u over de
resultaten vragen heeft dan is daarvoor kort de tijd in het startgesprek (hierover leest u elders in de
nieuwsbrief meer). Mocht de leerkracht of uzelf langer in gesprek willen, dan kan hiervoor uiteraard
een aparte afspraak gemaakt worden.
Wanneer er in het schooljaar 2020-2021 geen aanpassingen meer komen in het rooster (i.v.m. COVID
19) dan zullen de eerstvolgende CITO-afnames, in de groepen 3 t/m 8 weer zoals gebruikelijk in
januari en februari plaatsvinden en wordt u hierover geïnformeerd middels het rapport in maart.
Een verandering die dit jaar wordt ingevoerd voor de leerlingen met dyslexie, is dat de teksten van de
toetsen voor Begrijpend Lezen niet meer zullen worden voorgelezen. Dit om de toets zuiver te laten
meten wat hij moet meten namelijk; begrijpt de leerling wat hij of zij leest? Per dyslectische leerling
zal in overleg met de IB-er gekeken worden welke aanpassingen er wel mogelijk zijn. Hierbij valt te
denken aan; vergroten van de teksten, meer tijd voor de toets, de tekst eerder op de dag al een
keer laten doorlezen, de toets in kleinere porties opdelen, een toets op een lager niveau aanbieden
of ook een toets begrijpend luisteren afnemen om het begrip te testen. Heeft u hierover nog
vragen? Neemt u dan gerust contact op met onze IB-er Mireille van Oosten.

Startgesprekken
Dit jaar zullen de startgesprekken iets later plaats vinden dan u gewend bent. U kunt begin oktober
een uitnodiging verwachten, waarna de gesprekken tussen 5 en 16 oktober via Teams gevoerd zullen
worden. Het gesprek vindt plaats tussen de leerkracht en uw kind, u luistert mee. De laatste paar
minuten worden gebruikt om de CITO-uitslagen te bespreken van de toetsen die in september zijn
afgenomen (zie hierboven).

Even voorstellen
Beste ouders en leerlingen van groep 7,
Mijn naam is juf Kelly en ik kom vanaf 3 September stage lopen bij jullie in de klas. Ik zal in het eerst
half jaar er elke donderdag zijn en soms extra dagen, dit zal ik van te voren vertellen zodat jullie
weten wanneer ik er ben! Het tweede half jaar zal ik er 3 dagen per week zijn.
Om juf te worden zit ik op school in Rotterdam en daar ben ik bijna
klaar. Dit is het laatste jaar stagelopen voor mij en ik vind het erg leuk
dat dit bij jullie in de klas mag! Ik heb erg veel zin om bij jullie in de klas
te komen.
Je mag altijd vragen aan mij stellen, dit geldt uiteraard ook voor de
ouders. Ik ben te bereiken op k.roussou@debontetol.nl .
Groetjes,
Juf Kelly

School op Seef
Volgende week is de Schoolbrengweek. Dit schooljaar hebben we een week extra aandacht besteed
aan de verkeersveiligheid rond de scholen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen op deze
dag lopend of met de fiets naar school komen. Hoe meer kinderen lopen of fietsen, hoe veiliger de
schoolomgeving wordt. Deze week heeft u hierover al een envelop ontvangen via uw kind.
We houden dagelijks de score bij.
Bewuste ouder
De ouder is altijd het grote voorbeeld van een kind,
ook in het verkeer. Als je als ouder wilt dat je kind een
veilig, vaardige en verantwoorde verkeersdeelnemer
wordt, stop dan zelf ook netjes voor het rode licht en
steek je hand uit bij het afslaan.
Op school leert een kind de theorie en een –deels- de
praktische vaardigheden.
Maar van zijn of haar ouder leert het kind hoe het er
werkelijk aan toe gaat in het verkeer. Een kind neemt
bewust én onbewust veel over van het gedrag van zijn
of haar ouders in het verkeer. En dat gaat verder dan
voorbeeldgedrag.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten
doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt
de contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit
gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of
theaterschool.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en
weet of je kind in aanmerking komt. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan een van de ouder
verwijskaarten in, te verkrijgen op de basisschool van jouw kind en lever deze weer in op
school. Na ontvangst van de aanvraag zal de intermediair van Team4Talent contact met je
opnemen.
De intermediair van Team4Talent is: Thomas Hulzinga
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van
de contributie / het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de
aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt
eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de
buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.
Meer weten over de werkwijze? Ga naar de website www.jeugdfondssportencultuur.nl

Beste ouders en verzorgers.
Wat fijn dat school weer begonnen is. Hopelijk heeft iedereen een mooie vakantie
gehad en kunnen we weer met een goed gevoel aan dit nieuwe schooljaar
beginnen.
Maar voor veel kinderen breekt er nu ook weer een drukke, soms stressvolle tijd
aan.
Er moet weer zoveel!
Steeds meer wordt er geschreven over kinderyoga en er worden vaker
kinderyogalessen aangeboden.
Op sommige scholen wordt er al ingezien dat er met eenvoudige yogaoefeningen
tussen de lessen door hogere prestaties geleverd worden door de kinderen.
Is yoga niet heel zweverig dan?
Nee hoor, juist niet! Ik geef al heel veel jaren kinderyogales en krijg van kinderen en
hun ouders te horen dat yoga ‘werkt’!
Yoga is heel leuk en soms ook heel handig en goed voor kinderen. Ze leren hoe ze
kunnen ontspannen, of beter in slaap kunnen komen.
Ze leren om voor zichzelf op te komen en lekker in hun vel te zitten.
Als ze op kinderyoga gaan, doen ze veel leuke oefeningen, houdingen en
bewegingen, alleen of samen. Dit is goed voor hun hele lichaam, het maakt
ze sociaal, sterk en soepel. Er is ook tijd voor spel, massage en verhalen en ook zijn
we graag muzikaal en creatief bezig. Meestal naar aanleiding van een thema.
En eigen inbreng van de kinderen daar worden we altijd heel blij van.
We doen gewoon en met heel veel plezier ons eigen best…..
De KINDERYOGALESSEN beginnen weer op donderdag 10 september in de
speelzaal van de Johannesschool in de wijk Koningshof in Pijnacker.
Jullie zijn van harte welkom voor een GRATIS PROEFLES.
Voor meer informatie en/of inschrijven:
www.tarayoga.nl of wilma@tarayoga.nl of 06-13325709
Hopelijk zien we elkaar tijdens een kinderyoga (proef)les.
Met hartelijke groeten van Wilma Abbink.

