Nieuwsbrief 12, 9-7-2021
13 juli
14 juli
14-16 juli
15 juli
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19 juli t/m 27 aug.
30 aug.
3 sept.

Inloopspreekuur rapport (via Teams)
Wenuurtje bij de nieuwe leerkracht
Papiercontainer
IJskraam vanaf 14.00 uur (zie onder)
Laatste schooldag
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag
Informatiemarkt, 8.30-9.30 uur

Terugblik
Het einde van schooljaar 2020-2021 is in zicht. Over een week sluiten we voor enkele weken de
deuren van de school voor een welverdiende zomervakantie!
Aan het begin van het cursusjaar in 2020 golden nog steeds de beperkingen rondom de
Coronacrisis. Alle groepen gebruikten een eigen ingang, de 1,5 meter afstand bleef bestaan, veel
handen wassen, hoesten in je elleboog en geen ouders in de school. Toen wisten we nog niet dat
we gedurende het schooljaar te maken zouden krijgen met nog uitgebreidere Coronamaatregelen.
We zijn in september 2020 gestart met een leuke theaterdag rondom het 20 jarig bestaan
van onze school. In oktober werd onze school versterkt met een nieuwe leerkracht voor gymnastiek.
Juf Meike ging op dinsdag en donderdag de gymlessen in alle groepen verzorgen. Tevens ging zij
samen met een nieuwe meester (meester Chris) lesgeven in groep 3. Dit vanwege het
zwangerschapsverlof van juf Wendy die inmiddels bevallen is van een prachtige dochter Jazzmay.
Ondertussen werkten we ook aan de uitstraling van de school. Alle logo’s zijn vervangen door de
nieuwe fleurige tol en de ingang van de school werd geschilderd in de frisse kleuren van onze
school. Helaas konden we ouders niet uitnodigen om te komen kijken. Het
aantal Coronabesmettingen bleef stijgen en zo kwamen we net voor de kerstvakantie in
een lockdown en een lange periode van thuisonderwijs.
Ook mochten we vanaf januari 2021 een tweede kleutergroep starten. Helaas konden ook zij,
vanwege de lockdown, niet starten en moesten zij enkele weken wachten voordat zij
daadwerkelijk naar de basisschool konden.
Gelukkig hadden we vanuit subsidies nieuwe leerling laptops kunnen aanschaffen en konden we
leerlingen die dit nodig hadden in deze periode een laptop voor het thuisonderwijs in
bruikleen meegeven. Ook voor het komend jaar zullen we oude laptops
en desktops blijven vervangen voor nieuwe leerling computers.
Door ervaringen vanuit de eerste lockdown kon er met behulp van de onderwijsassistenten uit
de Flex snel noodopvang geregeld worden voor leerlingen met ouders die in een cruciaal
beroep werkzaam waren. Daarnaast lagen de draaiboeken klaar en kon ook het online onderwijs
snel opgepakt worden. Uiteraard kon dit niet zonder de uitgebreide hulp van ouders/verzorgers. We
beseffen ons heel goed dat er een groot beroep op u thuis is gedaan. Nogmaals onze dank hiervoor!

Na de lockdown werd ook onze schoolhond Sunny geïntroduceerd. Sunny komt op enkele dagen met
juf Mireille mee. Het is leuk om te zien hoe leerlingen uit alle groepen reageren als Sunny hen voor
schooltijd verwelkomt bij het naar binnen gaan. Ook onder schooltijd helpen groepjes leerlingen bij
het uitlaten. Uit onderzoeken is gebleken dat een schoolhond in school een positieve invloed
op de ontwikkeling van leerlingen heeft en dat het hen meer zelfvertrouwen kan geven.
Dit jaar is ook de kinderadviesraad (KAR) een aantal keer bij elkaar gekomen. Leerlingen uit de
KAR geven advies over schoolzaken. Het afgelopen jaar hebben leerlingen meegedacht over de
veiligheid van het schoolplein. Dit heeft er toe geleid dat in de komende zomervakantie het
plein aangepast zal worden. Onder het grote speeltoestel zal kunstgras komen. De speelstenen
worden op andere plekken neergelegd, opstaande randjes worden verwijderd en nieuwe
verstophoekjes zullen gemaakt worden. Ook de zandbak zal verschoond en aangevuld worden.
Daarnaast heeft de Kinderadviesraad meegedacht over nieuw meubilair. Het streven is om rond de
herfstvakantie van 2021 de groepen 2-3 en 4 al te voorzien van nieuw meubilair.
Ondanks de Coronabeperkingen zijn we op leergebied ook doorgegaan met de plannen en doelen die
we willen bereiken. Zo zijn we verder gegaan met de invoering van de nieuwe rekenmethode, is er
een nieuwe schrijfmethode bij de kleuters aangeschaft en hebben we als team een training rondom
coöperatief leren gevolgd. Ook hebben we ons gedragsprotocol uitvoerig besproken. Wat betreft
het laatste; na de zomervakantie zullen we weer starten met de Gouden Weken. De Gouden Weken
zijn de eerste weken van een nieuw schooljaar. Hierbij is het belangrijk om te werken aan
de groepsvorming binnen een klas, om zo te komen tot een optimaal leerklimaat. Ook gaan de
groepen 3 t/m 8 afwisselend in de periode voor en na de herfstvakantie weer op kamp. Voor een
groep leerlingen ook een prettige manier om elkaar beter te leren kennen. We gaan ervan uit dat er
dan geen nieuwe Coronabeperkingen meer zijn.
Na de zomervakantie kijken we uit om ouders in school toe te laten en dat ouders weer een actieve
rol binnen de school kunnen gaan krijgen. Juist de betrokkenheid van ouders is ook in de Gouden
Weken zeer belangrijk. Een woord van dank aan ouders die voor en achter de schermen het
afgelopen cursusjaar geholpen hebben. Het is fijn om te zien dat er een actieve oudervereniging en
een betrokken medezeggenschapsraad op onze school is.
Tevens een woord van dank aan meester Chris. Hij heeft (samen met juf Meike) juf Wendy tijdens
haar zwangerschapsverlof vervangen en op een prettige wijze les gegeven aan groep 3. We wensen
Chris veel werkplezier op zijn nieuwe school waar hij na de zomervakantie gaat starten.
Tot slot: Er is het afgelopen jaar, los van Corona, veel gebeurd.
Momenteel zijn we volop bezig met de jaarplanning en voor het komende schooljaar staan er weer
veel leuke en uitdagende zaken op het programma. In deze nieuwsbrief al een kleine uitleg van de
besteding van de subsidiegelden die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs gaan komen. In de
eerste nieuwsbrief na de vakantie krijgt u hier meer informatie over.
Voor nu wens ik u en jullie, namens het team van De Bonte Tol,
een heel fijne zomervakantie.
Wilco van der Maas
Directeur

NPO
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het Nationaal Programma Onderwijs. Het NPO is
een investeringsprogramma van het kabinet voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de
Coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Per leerling ontvangt de school een bedrag van ruim
€ 700,- De school mag op basis van een eigen analyse een verbeterprogramma opstellen.
De middelen van het NPO kunnen op verschillende manieren ingezet worden om het onderwijs te
verbeteren. Zo kan het ingezet worden voor extra hulp aan groepen of hulp aan individuele
leerlingen, maar ook aan verbeteringstrajecten voor leerkrachten en op schoolniveau. Naast de
aandacht voor de basisvakken taal, rekenen, spelling en lezen is er ook aandacht voor de sociale en
emotionele ontwikkeling van leerlingen.
Voor het komende jaar zullen we een deel van de gelden gebruiken, zodat de onderwijsassistenten
uit de Flex weer in alle groepen kunnen ondersteunen. Daarnaast zullen zij met een vast programma
met individuele leerlingen of groepjes leerlingen werken aan extra lessen op het gebied van taal,
lezen, rekenen en spelling. Dit gebeurt na analyse van de toetsen en op aangeven van de
groepsleerkracht en intern begeleider.
Ook hebben we naast de NPO gelden extra subsidie ontvangen om ook de “powerlessen” te
continueren. Zo zullen enkele leerlingen op woensdag na schooltijd een extra uur ondersteuning
blijven krijgen. De nieuwe ronde van deze Powerlessen zal tot de kerstvakantie duren.
Daarnaast was er vanuit de school ook een wens om alle leerlingen ook op muzikaal gebied tegemoet
te komen. Juf Cherelle zal vrij geroosterd worden om muzieklessen te gaan geven. Muziek maken en
luisteren is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen en motoriek van kinderen. Door de inzet
van de NPO gelden zullen we een digitale muziekmethode aanschaffen waar we ook de komende
jaren profijt van hebben. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle leerkrachten zelfstandig de lessen
kunnen gaan geven.
Juf Maaike zal een opleiding volgen op het gebied van het jonge kind. Uiteindelijk zal zij specialist
jonge kind worden en leerkrachten van de onderbouw coachen. Zo kunnen we jonge leerlingen ook
maximale onderwijskansen bieden met een gerichte aanpak die aansluit bij de specifieke behoeften
van deze groep kinderen.
Tevens worden alle leerkrachten begeleid om bij hun instructie gebruik te maken van coöperatief
leren. Hierbij leren leerlingen gericht samenwerken en ontwikkelen daarbij sociale vaardigheden.
Daarnaast heeft samenwerkend leren verschillende positieve effecten op de schoolprestaties van
leerlingen, meer motivatie om te leren en uiteindelijk betere leerresultaten.
Tot slot zal een bedrag besteed worden aan de randvoorwaarden om te komen tot goed leren. We
zullen oude leerlingcomputers vervangen voor nieuwere modellen. Zo kunnen leerlingen weer
effectief gebruik maken van de leerlingsoftware die bij de diverse methodes horen.
Gedurende het nieuwe cursusjaar zullen we u regelmatig een update geven van onze ingezette
ontwikkelingen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs .

Vakantie in het buitenland
Binnenkort start de zomervakantie. Vanuit de overheid is er momenteel nog voor veel landen een
positief reisadvies voor het reizen naar het buitenland. Mocht u in de vakantie toch naar een oranje
of rood gebied in het buitenland reizen, houdt u dan rekening met de quarantainemaatregelen bij
terugkomst. Op 30 augustus start school weer. Voor kinderen die vanwege reizen naar het
buitenland in quarantaine moeten en hierdoor niet op school kunnen zijn dient u verlof aan te
vragen. Deze aanvraag zal ter beoordeling en goedkeuring doorgestuurd worden aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente Pijnacker.

IJskraam!
Voor alle kinderen en ouders zal er op donderdag 15 juli een ijsje getrakteerd
worden om te vieren dat de zomervakantie begint en om kinderen en ouders te
bedanken voor het fijne schooljaar!
De ijskar zal vanaf 14.00 uur voor de glazen gang staan. Hopelijk tot dan!

Alternatief schoolkamp
Kampvuurkok
Maandag 28 juni zijn de groepen 1 t/m 3 aan de slag gegaan met de kampvuurkok. We hebben
geleerd wat er allemaal in een brooddeeg zit. Later gingen we ook zelf ons eigen broodje kneden en
versieren. Dit ging allemaal in een grote pan op het vuur en binnen de kortste tijd was het brood
klaar. Het was heel warm, dus we moesten nog even wachten voor we konden smikkelen.
Ondertussen heeft de kampvuurkok popcorn gemaakt en hadden wij een
heel ondeugend popcornliedje geleerd met vieze woorden.
Wat hadden we een lol en we hebben echt heel erg genoten!

‘Kampdag’ groep 4 en 5
De groepen 4 en 5 hebben vorige week dinsdag een heel leuke dag gehad. Omdat schoolkamp dit
jaar niet door kan gaan, is er een ander programma bedacht. In de ochtend begon het al met een
bonte ochtend waarin een aantal kinderen een optreden heeft laten zien.
Na de ochtendpauze was het tijd om naar De Soete Suikerbol te gaan. Daar deden de kinderen in
kleine groepjes verschillende activiteiten: pannenkoek eten, spelen in de speeltuin en bij de
dieren, pictionary, kleuren/woordzoekers, springkussen en voetballen.
Na afloop hebben we nog even gespeeld op het veld. Eenmaal terug op school kregen de kinderen
nog een klein cadeautje namens de Soete Suikerbol. Met een ijsje erbij werd deze warme dag
helemaal goed afgesloten.
Wat een topdag! We bedanken De Soete Suikerbol voor hun gastvrijheid.

‘Kampdag’ groep 6 en 7
De groepen 6 en 7 hebben vorige week vrijdag hun ‘kampdag’ doorgebracht bij de Dobbeplas. Op de
fiets zijn we met de twee groepen om half negen richting de Dobbeplas vertrokken. Bij aankomst
begon groep 6 met het smokkelspel en groep 7 met sport en spel. Voor de lunch was er voor
iedereen patat en een ijsje. Na de lunch draaiden de groepen door en deed groep 6 sport en spel en
groep 7 het smokkelspel. Tussendoor was er uiteraard ook ruimte voor vrij spelen. Na een geslaagde
dag met goed weer zijn we om twee uur weer richting school vertrokken op de fiets.
We bedanken de hulpouders voor hun inzet en kijken terug op een hele gezellige dag.

Hoera, geslaagd!
Juf Cherelle heeft deze week haar certificaat behaald voor de opleiding
tot IPC-coördinator.

Bedankt voor uw hulp dit schooljaar!
Wij willen jullie bedanken voor alle hulp die jullie dit jaar aan de school hebben geboden.
BEDANKT:
•
Klassenouder;
•
Kampouder;
•
Musicalouder;
•
Hulp bij excursies;
•
Hulp bij de schoolfotograaf;
•
Hulp bij de verschillende festiviteiten zoals Kerst en Sint;
•
Hulp het thuisonderwijs
En al het andere waar u als ouder/verzorger de kinderen en de leerkrachten mee heeft geholpen. Wij
waarderen deze hulp enorm en zorgen er met elkaar voor dat we de kinderen, ondanks weer zo’n
bijzonder schooljaar, een fijne schooltijd kunnen geven.
Daarnaast willen wij in het bijzonder ook de Oudervereniging bedanken voor al het werk tijdens de
verschillende activiteiten zowel voor als achter de schermen.
Wij hopen dat wij ook volgend schooljaar weer op u kunnen rekenen. Samen werken we aan mooi
onderwijs.
Geniet van het ijsje van de ijskraam (op donderdag 15 juli vanaf 14.00 uur).
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

