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Onze school is gesloten i.v.m. lockdown
Studiedag
MR vergadering, 20.00 uur
Nieuwsbrief 7

Wist u dat?
•

Er ontzettend hard gewerkt wordt op school, door leerlingen en door leerkrachten?
Aan het begin en eind van de dag is er tijd voor ontspanning en lekker bewegen.
Kijk maar:

•

We na de lockdown weer starten met de “gouden weken”? We nemen weer de tijd
om aan elkaar te wennen en een fijne sfeer te creëren.
Voor de voorjaarsvakantie zullen wij geen Cito’s meer afnemen? Dat betekent dat
het rapport ook pas na de vakantie meegegeven zal worden.
Dat we na de lockdown starten met een tweede kleutergroep?
U op Social Schools zelf uw profielgegevens kunt aanpassen? Dat kunnen wij niet
voor u doen. We ontvangen dan ook graag een bericht op info@debontetol.nl om de
gegevens in onze leerlingadministratie aan te passen.
Schoolfruit ook leuke activiteiten voor thuis heeft bedacht? Ideeen-voorthuisonderwijs-met-Smaaklessen

•
•
•

•

Even voorstellen…
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Chris en ik ben de nieuwe meester op De
Bonte Tol. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan de
Pabo. Sindsdien heb ik eerst gewerkt in de Schilderswijk
als remedial teacher.
Maar nu start ik toch echt mijn eigen klas. Dat doe ik in
groep 3, samen met juffrouw Meike. Ik kijk er erg naar
uit om de ouders en kinderen te leren kennen.
De komende 2 weken werk ik in de noodopvang, dus ik
heb al met een aantal kinderen kennis mogen maken.
Met vriendelijke groet,
Chris

De kangoeroewedstrijd
Donderdag 18 maart doen wij mee aan de landelijke Kangoeroewedstrijd voor de groepen 3 t/m 8.
Deze dag wordt ook de Grote Rekendag gehouden. Alles staat deze dag in het teken van
rekenen. Hoe de invulling van deze dag zal zijn (vanwege Covid) weten we pas tegen die tijd, maar
het gaat sowieso door!
Leerlingen kunnen meedoen als single of als duo. Opgeven kan via Social Schools bij de eigen
leerkracht, dit kan tot 3 februari. Geef dan meteen aan of de leerling alleen mee doet of samen met
iemand en wie dit dan is (mag ook iemand uit een andere groep zijn). Normaal gesproken zijn hier
kosten aan verbonden. Omdat dit schooljaar weinig uitjes door kunnen gaan vanwege Covid heeft de
Oudervereniging besloten deelname aan de Kangoeroewedstrijd te bekostigen. Hierdoor is dit
jaar deelname gratis! Kinderen hoeven echt geen rekenwonder te zijn om aan deze wedstrijd mee te
doen. Meedoen is belangrijker dan winnen!
Voor het organiseren en realiseren van de Kangoeroewedstrijd hebben wij uw hulp nodig. Gezien de
uiterste inschrijfdatum voor de wedstrijd, horen wij dit graag voor 29 januari. We zullen dan ook
tijdig (digitaal) samenkomen om afspraken te maken. Het organiseren zelf zal niet veel tijd in beslag
nemen, maar vele handen maken licht werk. Lijkt het u leuk om ons hierbij te ondersteunen, dan
kunt u dit mailen naar juf Artie (a.bhaggoe@debontetol.nl) of via een bericht op Social Schools.

Kikker in de kou
Na de kerstvakantie zijn de kleuters gestart met thema “kikker in de kou”. We maken hierbij gebruik
van het gelijknamige project van Kleuteruniversiteit en het prentenboek van Max Velthuis. De
komende weken hebben wij gesproken over de winter, kou, sneeuw en ijs, het nut van water,
vachtjes en warme truien, hoe houd je jezelf warm in de winter en nog veel meer....
De kleuters kregen online les, aan de hand van filmpjes. De instructie van een les werd
door de kleuterleerkrachten opgenomen en gedeeld op Social Schools. Dit waren filmpjes over een
rekenles, taalles of een knutselactiviteit. De kinderen gingen aan de slag met een
verwerkingsopdracht. Het was een succes en op naar de volgende thema: verkeer en vervoer.

IPC tijdens thuiswerken
IPC tijdens thuiswerken? Natuurlijk, dachten wij als team! Iedere Milepost (gr 3/4, 5/6
en 7/8) is de afgelopen weken thuis opgestart met een nieuwe unit.
Voor Milepost 1 (groep 3/4) is dit de unit ‘We zijn wat we eten’.
Voor Milepost 2 (groep 5/6) is dit de unit ‘Dinosaurussen’
Voor Milepost 3 (groep 7/8) is dit de unit ‘Hoe het nieuws gemaakt wordt’

De leerkrachten kiezen lessen en activiteiten uit die thuis goed uit te voeren zijn. Dit zorgt voor een
goede en fijne afwisseling tussen de kernvakken en de zaakvakken. We zien dat alle kinderen
enthousiast aan de slag zijn gegaan met de aangeboden lessen en opdrachten.Onze
complimenten! We kunnen niet wachten om jullie gemaakte kunstwerken, onderzoeksopdrachten
en presentaties te bewonderen!

Van BO naar VO
Tijdens de lockdown een keuze maken! Hoe doen de groep 8 leerlingen dit?
Na de basisschool gaat elk kind naar het voortgezet onderwijs. De VO-niveaus op een rij:
- Het vmbo b (beroepsgerichte leerweg)
- Het vmbo k (kadergerichte leerweg)
- Het vmbo gl (gemengde leerweg)
- Het vmbo t (theoretische leerweg, de oude mavo)
- De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
- Het vwo; atheneum of gymnasium (voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs)
Voor de kerstvakantie hebben we de adviezen voor het voortgezet
onderwijs meegegeven aan de 28 kinderen van groep 8.
Het advies wordt opgesteld met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en het advies van de
leerkracht uit groep 7. Hierbij kijken we onder andere naar de uitslagen van de CITO-scores, de
methode toetsen, de werkhouding, de motivatie en het werktempo van de leerling.
In deze maanden (van januari t/m maart) kiezen de kinderen met hun ouders een passende school
en heeft iedereen zich eind maart aangemeld en ingeschreven.

Helaas zijn alle VO-scholen dicht en kan niemand een open avond of open lesdag bezoeken
Een dergelijke keuze voor een VO-school
valt dus niet mee! Wat past er bij je en
welke school sluit goed aan bij jouw
niveau? Gelukkig praten we daar deze week
over tijdens de adviesgesprekken met de
leerlingen en de ouders. Op school bij
groep 8 is er een informatietafel met
folders en brochures klaargezet en deze
kunnen worden meegenomen tijdens het
ophaalmoment van de lespakketten en bij
de live gesprekken.

Daarnaast hebben bijna alle VO scholen een digitale informatie momenten geregeld of een filmpje
gemaakt van hun school die op hun website bekeken kan worden.
In een volgende nieuwsbrief zullen we u laten weten naar welke scholen de leerlingen gaan en
waarom zij die keuze hebben gemaakt!
De leerkrachten van groep 8, Mike van Bemmelen en Linda Muller

