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Vanuit de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
De komende periode tot aan de kerstvakantie staat in het teken van vieringen. In deze tijd met de
beperkingen vanwege het Coronavirus hebben de werkgroepen creatief nagedacht om op een zo
veilig en verantwoorde manier toch met onze leerlingen het Sinterklaas- en Kerstfeest te kunnen
vieren.
Een woord van dank aan de ouders van de Oudervereniging die dit keer ’s avonds de school
gezellig hebben aangekleed en versierd in Sinterklaassferen.

Het blijft een vreemd idee dat u als ouder de school niet zomaar in mag.
Zowel ouders als leerkrachten in school noemen dat het contact met elkaar gemist wordt. Hoe
prettig is het om elkaar bij de deur van het lokaal te melden dat het voor een leerling op school of
thuis een goede dag of juist een wat moeilijkere dag was.
Gelukkig heeft in de afgelopen periode het contact wel op een digitale manier
plaatsgevonden. Bijvoorbeeld oudergesprekken via Microsoft Teams of een digitale ouderavond over
het voortgezet onderwijs voor de ouders van de leerlingen van groep 8. Ik heb gemerkt dat er goed
en intensief gebruik gemaakt wordt van Social Schools en dat ouders en leerkrachten elkaar hier
weten te vinden.

Aanspreekpunt bij afwezigheid van de directie.
Meester Wilco werkt part-time. In de regel is hij op maandag, dinsdag en donderdag op school.
Uiteraard kunt u altijd de eigen groepsleerkracht telefonisch of via Social Schools benaderen
wanneer het vragen rondom u kind(eren) betreft.
Wanneer u toch dringend iemand voor overige zaken van onze school wilt spreken dan is op
woensdag Juf Linda Muller ambulant zij heeft dan geen lesgevende taken.
Op dit moment is ook juf Marjolein, vanwege de tijdelijke afwezigheid van juf Mireille op woensdag
ambulant.
Op vrijdag kunt u in dringende gevallen juf Eja spreken. Wanneer juf Mireille weer beter is zal zij
weer het eerste aanspreekpunt op vrijdag zijn.
Indien nodig zullen zij in dringende gevallen contact met de directie zoeken.
Uiteraard kunt u bij vragen ook altijd een mail sturen naar directie@debontetol.nl
In deze Nieuwsbrief leest u weer veel handige informatie rondom De Bonte Tol, opgesteld door juf
Marjolein. Ook de leerlingen hebben dit keer een mooie bijdrage geleverd door wat te schrijven over
hun IPC lessen.
Veel leesplezier en vriendelijke groet,
namens het team van de Bonte Tol,
Wilco van der Maas

Sint
Schoen zetten
Dinsdag 24 november mogen alle kinderen van De Bonte Tol hun schoentje zetten.
Mijn pieten hebben wel moeten beloven aan meester Wilco een beetje op te letten.
Ze mogen dit jaar geen rommel maken en enkel de schoentjes te vullen.
Hoewel de pieten dit beloofd hebben, zijn we benieuwd of ze zich hier dit jaar aan houden zullen.

Surprises maken voor de groepen 5 t/m 8
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mag u weten, zitten alweer hard op hun surprises te zweten.
Gewapend met lijm, schaar en papier, is er in heel veel huizen een hoop knutselplezier.
Ook nog even voor de klasgenoot of leerkracht een cadeautje kopen, het dichten gaat ook lukken, zo
mag ik hopen.
Ik kan niet wachten om van alle mooie creaties te mogen genieten, hier kijk ik het hele jaar naar uit
met mijn pieten.

Even voorstellen…

Hoi, ik ben Milou den Heijer en ik ben een nieuwe stagiaire in de
kleutergroep.
Ik ben 16 jaar en ik woon in Pijnacker.
Ik vind korfballen heel erg leuk om te doen. Ik korfbal nu al 8 jaar
bij de club Avanti in Pijnacker en zit dit jaar in de A2. Ik vind
fotograferen heel erg leuk om te doen met mijn vader. Vooral in
de bossen en van de natuur. Ik werk 2 keer per week in de Jumbo
in Berkel en Rodenrijs als verkoopmedewerker op de
versafdeling, wat ik met plezier doe.
Ik kijk heel erg uit naar het stage lopen en kom tot de
zomervakantie stage lopen in groep 1/2.

Kijkkunst Reismuis
Op 29 oktober hebben de kleuters een theatervoorstelling van
Kijkkunst bijgewoond. Het stuk heette Reismuis en ging over een
rondreizende muis, die onderweg zijn maatje kwijt raakt en naar haar
op zoek gaat in verschillende landen.
Er werd gespeeld door 1 poppenspeler en 1 muzikant. De
kinderen hebben supergoed zitten kijken en luisteren.

Thema herfst
Afgelopen weken hebben wij hard gewerkt aan het thema: herfst. We maken hierbij gebruik van het
kabouterproject van Kleuteruniversiteit. Het boek dat bij dit project hoort is “De vier kaboutertjes in
de herfst” van Marianne Busser en Ron Schröder.
Op de gang zijn de kabouters druk met het helpen van de dieren. Er moet een wintervoorraad
worden aangelegd en de dieren hebben warme, zachte holletjes nodig. Van in het bos werken
worden ze vies. De mutsen moeten gewassen en in volgorde aan de waslijn worden gehangen. In de
huishoek worden herfstsoepjes gekookt om weer op te warmen. Wie kan er een recept volgen en
wie kan er een recept schrijven voor iemand anders? Met takken, kastanjes, meetlinten en een
weegschaal oefenen de kinderen met meten, sorteren en vergelijken.

IPC MP 1
Onze wereld – groep 4
In groep 4 werken de kinderen nu al een aantal weken aan de unit ‘onze wereld’. Deze unit gaat over,
de naam zegt het al, alles wat wij in onze wereld om ons heen hebben. Hoe ziet alles eruit, de
natuur om ons heen, waar we wonen, waar we naar school gaan enzovoort.
De unit is gestart met een fotospeurtocht op het schoolplein. Hierbij kregen de kinderen foto’s van
details op het schoolplein. Deze hebben ze al veel vaker gezien al die keren dat ze buiten spelen,
maar kunnen ze de plaats van de foto ook echt vinden? Dit ging de kinderen heel goed af. Bij het
vinden van alle fotolocaties ontvingen de kinderen een letter. Al deze letters bij elkaar vormden de
woorden ‘onze wereld’. Hiermee was de unit op een geslaagde manier geopend en de kinderen
waren direct geprikkeld voor ‘wat volgt er nog meer’.
De kinderen hebben hun favoriete skyline nagemaakt met papier en ze hebben onderzoek gedaan
naar verschillende boomsoorten op het schoolplein. Ook hebben ze in groepjes een muurkrant
gemaakt over een vogelsoort.

Deze week hebben we bij aardrijkskunde met elkaar gekeken
naar een plattegrond van Pijnacker en omstreken. De kinderen
hebben met behulp van een legenda herkenbare plaatsen
duidelijk gemarkeerd op de kaart en we hebben met elkaar op
een grote kaart vastgepind waar iedereen woont. Ook hebben
de kinderen bij muziek een muziekstuk gemaakt over het
weer en we hebben geluisterd naar de geluiden die we allemaal
horen in onze omgeving.
De komende dagen zullen we de unit gaan afronden, waardoor
we volop tijd hebben voor Sint en Kerst in de klas!

IPC MP 2
De actieve planeet, aardbevingen en vulkanen
De groepen 5 en 6 hebben de afgelopen weken gewerkt aan de unit ‘de actieve planeet,
aardbevingen en vulkanen. We vroegen aan paar kinderen een stukje hierover te schrijven voor de
nieuwsbrief.
We hebben met IPC veel dingen gedaan met vulkanen, legenda’s, geschiedenis en andere coole
dingen.
Dat vonden we heel leuk, omdat je over heel veel dingen leert. We hebben ook een presentatie
gemaakt over een vulkaan, we hebben proefjes gedaan en toen een lavalamp gemaakt, maar
bijvoorbeeld ook gesproken over Atlantis. Met elkaar konden we heel veel informatie zoeken.
Samenwerken ging goed, maar soms was alleen werken ook leuk, maar soms ook lastig. Het
allerleukst vonden we de proefjes doen, want dan kan je lekker door de klas heen lopen in plaats van
zitten.
Geschreven door groep 5

Bij een actieve planeet gebeuren er allemaal dingen die vervelend zijn bijvoorbeeld:
aardbevingen, tsunami’s en vulkanen verbranden en verwoesten de huizen. In Groningen zijn er ook
aardbevingen maar minder heftig er zijn ook vulkanen in nederland bij de waddeneilanden maar die
zijn dood
in anderen landen zijn er nog wel levenden en ook veel aardbevingen. Vaak vangen we
ook mensen op
Geschreven door Whitney en Kiki uit groep 6

IPC MP 3
Nederland waterland
In groep 7 en 8 zijn we bij IPC op dit moment bezig met de unit Nederland Waterland. De eerste
opdracht was met een groepje de hele tijd naar een andere poster gaan en opschrijven wat we al
wisten van Nederland Waterland. Daarna hadden we het over het N.A.P . We moesten daarna in de
kaart van Nederland inkleuren wat boven het N.A.P en onder het N.A.P is. Daarna moesten we in
een groepje een woordenboek maken met een paar moeilijke woorden. Met het woordenboek zijn
we wel nog bezig, maar het is bijna klaar. We moesten daarna een stroomdiagram maken van hoe
molens een polder maken. Daarna gingen we met ons weektaakmaatje een poster maken over
Deltawerken. Die hebben we aan een ander tweetal gepresenteerd. We maken ook met de hele klas
een noodpakket. Als je dan ergens mee klaar bent mag je die poster aanvullen door plaatjes uit een
folder te knippen en dan vervolgens op te plakken. Volgende week starten we met de taken van
geschiedenis!
Geschreven door Feline uit groep 7

