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Verkeersveiligheid
Bij de wijkagenten zijn de afgelopen weken meldingen binnen gekomen van onveilig verkeersgedrag
rondom onze school. Het gedrag bestaat voornamelijk uit het parkeren buiten de vakken.
Hierdoor ontstaan gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties voor onze leerlingen.

Op tijd komen
Wij merken dat een aantal kinderen regelmatig te laat komt. Om 8.30 uur start onze opening van de
dag, de deur gaat dan dicht. Uw kind wacht dan op de gang tot hij/zij wordt opgehaald door de
leerkracht. Bij regelmatig te laat komen, wordt hiervan melding gemaakt.

Even voorstellen…
Hallo allemaal! Mijn naam is Meike Tanesha. Sinds 1 oktober geef ik op donderdag de gymlessen aan
groep 3 tot en met 8. Ik ben 24 jaar oud, geboren in Indonesië en woon sinds 2002 in Maassluis.
Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd van de Academische Pabo Hogeschool Rotterdam.
Daarnaast heb ik mijn bevoegdheid gehaald om gymlessen te geven. Dit betekent dat ik zowel in de
gymzaal als voor de klas mag staan! In mijn vrije tijd volg ik toneel- en danslessen. Verder zit ik op
scouting en ben ik vaak lekker buiten te vinden.
De motorische ontwikkeling van leerlingen vind ik erg interessant, daarom heb ik mij gespecialiseerd
in bewegingsonderwijs. In de gymlessen ligt hier dan ook, naast sportiviteit en inzet, de focus op. Om
optimaal mee te kunnen doen in de lessen is het belangrijk dat de leerlingen gymkleding hebben
waarin ze makkelijk kunnen bewegen. Daar horen ook goede
gymschoenen bij (i.v.m. veiligheid). Als een leerling zijn gymspullen is
vergeten mag hij enkel mee doen als: hij kleding van een ander heeft
geleend of in een hemd kan gymmen. Bij drie keer vergeten mag de
leerling de volgende keer niet mee doen en wordt er contact
opgenomen met de ouders. Mocht een leerling echt niet mee kunnen
doen met de gymles, door bijvoorbeeld een blessure, dan moet dit
door een ouder worden doorgegeven aan de groepsleerkracht.
Ik heb het in ieder geval nu al onwijs naar mijn zin op OBS De Bonte Tol
en hopelijk wordt het een heel leuk schooljaar!
Groetjes,
Meike Tanesha

Lieve kinderen en ouders van De Bonte Tol, mag ik jullie voorstellen aan Sunny!
Sunny is een Australische Labradoodle (allergievrije) pup van bijna 8 weken oud. Sinds afgelopen
dinsdag woont Sunny bij mij (juf Mireille) en mijn gezin.
Maar....... er is meer nieuws te vertellen over Sunny; als ze wat groter en ouder is gaat ook Sunny
naar school en wel naar De Bonte Tol. Op De Bonte Tol zal Sunny een rustig plekje hebben in de IBkamer en ook een plek, bij juf Eja, in de flex, zij komt mee op mijn de vaste werkdagen; dinsdag,
donderdag en vrijdag. In de flex zal Sunny dan af en toe kinderen gaan helpen als maatje en steun,
voor troost of om even te knuffelen en rustig te worden. Maar eerst moet ze, net als kinderen die
bijna naar school gaan, nog wat groter worden en aan alle nieuwe dingen wennen.
Jullie zullen haar vast al wel eens langs zien komen om te wennen en een kleine aai of knuffel mag
dan soms vast ook al.
Natuurlijk is het niet zomaar dat er een hond op school komt, hier is een heel proces aan vooraf
gegaan. Wij hebben ons voor laten lichten door organisaties en scholen met ervaring. Het idee is
besproken in het team en met de MR. Ook krijgen we later nog begeleiding op locatie en er ligt een
stappenplan klaar voor het wennen van Sunny, de kinderen en de leerkrachten aan haar
aanwezigheid op school. We zullen steeds met elkaar evalueren om in de gaten te houden of Sunny’s
aanwezigheid goed is voor de school, de kinderen en natuurlijk voor het welzijn van Sunny zelf.
Mocht u nog vragen hebben dan ben ik uiteraard bereid ze te beantwoorden.
Tot gauw, ook namens Sunny, juf Mireille.

Hulp gevraagd
Wie wil ons helpen met het opnieuw labelen van de leesboeken van groep 4 t/m 8.
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/verzorgers die hier mee zouden willen helpen? Het labelen kan thuis. Uw kind krijgt dan
een tas met boeken, de stickers en boeklon mee naar huis en een beschrijving wat precies de
bedoeling is.
U kunt zich aanmelden bij juf Gerrie. g.kortekaas@debontetol.nl

Terugblik kinderboekenweek
Van 30 september tot en met 11 oktober was de Kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek was: ‘En toen?’. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de
activiteiten die de eerste week hadden plaatsgevonden. Hieronder leest u over de activiteiten in de
tweede week.
Doorschuif voorleesochtend
Op maandagochtend 5 oktober ruilden de juffen en meester even van groep om voor te lezen aan
een andere klas. Dit was een geslaagde start van de dag.
Op maandagochtend 5 oktober ruilden de juffen en meester even van groep om voor te lezen aan
een andere klas. Dit was een geslaagde start van de dag.

Boekenruilochtend
Op woensdag 7 oktober hebben de kinderen onderling in de klas boeken kunnen ruilen. Leuk om te
zien dat ze weer blij naar huis gingen met hun nieuwe aanwinsten!
Afsluiting
Op vrijdag 9 oktober hebben alle groepen de Kinderboekenweek afgesloten. In de groepen 1 t/m 4
keken de kinderen voorleesfilmpjes waarop ouders/opa’s/oma’s te zien waren. Dit was een leuk en
geslaagd alternatief voor de voorleesochtend. Dank voor het insturen van de filmpjes!
In de groepen 5 t/m 8 is er op verschillende manieren invulling gegeven aan de afsluiting. Er zijn in
groepjes toneelstukjes uit diverse tijdvakken bedacht en opgevoerd en er is een film gekeken.
We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek.

Thema ridders groep 1/2
Ridders, jonkvrouwen, kastelen en draken. Jullie hebben vast wel alle leuke verhalen van de kinderen
gehoord! De huishoek is veranderd in een eetkamer voor de ridder en jonkvrouwen. We mogen eten
van gouden borden en hebben zelf onze glazen versierd met “diamantjes”. De stoelen zijn natuurlijk
ook versierd. Het is een feestelijke maaltijd die we voor elkaar klaar maken.
De kinderen hebben een prinsessen- of ridderdiploma behaald. Je moet er natuurlijk wel wat voor
doen! Het was hard werken, maar wat zijn wij trots op de kinderen!
Dit schooljaar hebben ook de groepen 1 en 2 de doelen in de klas zichtbaar gemaakt. Tijdens dit
thema hebben ze hard geoefend met het schrijven van hun naam. In de spiegel keken de kinderen
hoe ze er eigenlijk uitzagen. Ze hebben zichzelf getekend als ridder. Ook zijn we bezig geweest met
de begrippen meer/minder, veel en weinig.

Na de herfstvakantie start thema herfst.
Neemt iedereen zijn regenlaarzen mee?

TA4Kids
Voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, werken wij al een
aantal jaren met het curriculum TA4Kids. Om dit goed te continueren, vinden wij het heel belangrijk
dat ook onze ‘nieuwkomers’ getraind worden in het werken met dit curriculum.
In deze bijzondere tijden is het gelukkig mogelijk geweest binnen school een training te laten
verzorgen door de Internationale coördinator TA4Kids: Marina Hoos.
De cursisten hebben met veel plezier twee woensdagmiddagen zelf mogen ervaren wat
TA4Kids inhoudt en zijn hier gelijk mee aan de slag gegaan binnen school.
Een korte weergave van hun ervaringen.
‘Inspirerend en interactief’. ‘Ik kan de kinderen nu leren hoe zij op een positieve manier met
feedback om kunnen gaan’. ‘Misschien ga ik mijn scriptie wel over TA4Kids schrijven’.
‘Als kind heb ik een besluit genomen dat mij nu tegenwerkt. Door wat ik heb geleerd, kan ik de
kinderen hier bewust van maken’.
‘Ik heb geleerd dat ik niet altijd hoef te ‘redden’ en dat iedereen in staat is zijn eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan ik ze nu leren met leuke TA4Kids-werkvormen’.
Wilco, Martine, Ria, Tessa, Mike, Dianne en Chelsea: Van harte gefeliciteerd met het behalen van
jullie certificaat TA4Kids!

