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Foute kersttruiendag
Kerst op De Bonte Tol: nette kleding, foodtruck
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Papiercontainer
Kerstvakantie
MR vergadering, start 20.00 uur
OV vergadering, start 19.45 uur
Papiercontainer
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Bericht vanuit de directie
Wat was 2020 een raar en bewogen jaar. Een jaar waarin de wereld is stilgezet. En niet
alleen de wereld om ons heen staat stil maar ook onze eigen omgeving. De plek waar we
ons veilig voelen.
Het Coronavirus is heel dichtbij gekomen, mogelijk ook in uw privé situatie. Het is een
roerige periode, die voor een ieder niet makkelijk is.
Op school hebben we steeds weer keuzes moeten maken, die soms lastig waren en ook van
invloed op ons onderwijs. We zijn er trots op dat we met elkaar steeds weer een weg hebben
gevonden waarbij we onderwijs, welbevinden en veiligheid van onze leerlingen, leerkrachten
en ouders steeds voorop hadden staan.
Een goed voorbeeld hiervan is de viering van het
Sinterklaasfeest. Ondanks de beperkingen door Corona kijken
we terug op een sfeervol Sinterklaasfeest met mooie
cadeautjes, surprises en fijne optredens van leerlingen.
Inmiddels is de school weer mooi in kerstsferen gebracht en
zullen we donderdag 17 december overdag in de groepen een
aangepast Kerstfeest vieren. Op vrijdag 18 december zijn de
leerlingen vrij en kunnen we allemaal gaan genieten van een
welverdiende kerstvakantie.
Ik wens iedereen, namens het hele team van de Bonte
Tol, mooie feestdagen en een fijne kerstvakantie. Op maandag 4
januari 2021 starten we weer met de lessen.
Tot in 2021!
Wilco van der Maas
Directeur

Sinterklaas op De Bonte Tol
Afgelopen weken lieten de Sint en zijn pieten al weten dat hij De Bonte Tol ook dit jaar niet
zou vergeten. Dinsdag 24 november waren bijna alle schoenen van de kinderen gevuld met
iets kleins. In sommige klassen moest er wel naar de schoenen gezocht worden. De
rommelpiet had er namelijk een zooitje van gemaakt.

Op 4 december was het een groot feest. De Sint en zijn pieten hebben dit jaar een nachtje
geslapen op school. Dat was wel even gek, maar wel coronaproof voor de Sint. Groep 8
heeft een hele mooie dans aan Sinterklaas laten zien. Gelukkig was dit wel mogelijk.
De groepen 1 t/m 8 hebben het feest in hun eigen klaslokaal gevierd. De groepen 1 t/m 4
deden een dans, een lied of beeldden iets uit voor de Sint en de pieten. Ook werden er
stukjes verteld over de kinderen. De groepen 5 t/m 8 hebben alle mooie surprises uitgepakt.
Sinterklaas en Pieten bedankt en we hopen tot volgend jaar!

Social Schools, herinnering
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 social schools 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

Kinderadviesraad
Dit zijn de leerlingen van de Kinderadviesraad.
Op maandag 16 november hebben de leerlingen al hun eerste vergadering met meester Wilco
gehad.
Het is de bedoeling om één keer per maand bij elkaar te komen en advies te geven over schoolzaken
of leerlingzaken die in de groepen spelen met elkaar en met meester Wilco te bespreken.
In januari 2021 komen we weer bij elkaar. Dan zal de KAR (kinderadviesraad) meedenken over de
aanschaf van nieuw meubilair voor groep 3 en 4, leerlingcomputers in de school, het netjes houden
van de school en de omslag voor een nieuwe rapport.

Femke, gr 8
Pascal, gr 8
Anna, gr 8
Miral, gr 7
Mila, gr 7
Larissa, gr 6
Lena, gr 6
Jowil, gr 5
Andrew, gr 5

Power Les
Het kabinet investeert 244 miljoen euro in onder andere het basisonderwijs om
achterstanden in het onderwijs, opgelopen door de coronacrisis, in te halen.
De financiële hulp is bedoeld voor hulp en maatwerk
voor leerlingen die door de maatregelen rondom de
coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Hiermee
kunnen wij tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen
een extra programma bieden naast de reguliere
onderwijstijd.
Leerlingen met een leerachterstand op de kernvakken
rekenen, taal en begrijpend lezen (die ontstaan is of
groter is geworden door de afgelopen Corona periode)
komen hiervoor in aanmerking. We bieden de extra
ondersteuning ook aan als kinderen in de achterliggende
periode minder gegroeid zijn in hun leerprestaties dan
wat we in de doorgaande lijn hadden verwacht.

Voor deze leerlingen hebben we de zogenaamde Power Les ingericht. Deze les wordt
iedere woensdag tot aan de zomervakantie van 2021 van 12:30 uur -13:30 uur op school
gegeven. De les wordt in kleine groepjes gegeven door het onderwijzend
personeel (leerkrachten en onderwijsassistenten) van onze school.
Op woensdag 25 november was de eerste Power Les. Om een veilige omgeving te
creëren hebben wij deze eerste les op een sportieve wijze ingevuld door het doorlopen van
een circuit. Alle leerlingen hebben enthousiast meegedaan en de eerste les afgesloten
met het uitvoeren van de gezamenlijk ingestudeerde dans de “Jerusalema”.

Even voorstellen
Beste lezer van de nieuwsbrief, mijn naam is Sophie de
Vries. Ik ben eerstejaars student pedagogiek en studeer aan
de Haagse Hogeschool. Zelf woon ik in Zoetermeer met
mijn moeder en broertje.
Mijn hobby’s zijn piano spelen, portret tekenen/schilderen,
series kijken en lezen.
Voor mijn opleiding moet ik stagelopen op een basisschool.
Dit schooljaar ga ik iedere donderdag en soms op vrijdag op
De Bonte Tol meelopen en helpen in de FLEX. Dus als je
mij ooit zoekt kun je me daar vinden.
Zo, nu weten jullie iets meer over mij. Ik kijk ernaar uit om
jullie allemaal beter te leren kennen.

