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Weer terug naar school
Inmiddels zijn we het schooljaar 2021-2022 gestart. Het is fijn om alle leerlingen weer te zien.
Zoals ik in een eerdere brief heb gemeld, hoop ik dat er na de berichtgevingen van 20 september
voor het basisonderwijs meer versoepelingen komen. We hopen dan ook ouders weer in school te
mogen verwelkomen.
Helaas zijn we nu nog niet van de Coronabesmettingen af en werd deze week ook op onze school een
leerling positief getest waardoor de groep in thuisquarantaine moest. Uiteraard wensen we de
leerling veel sterkte en is voor deze groep het online lesgeven gestart.
De komende weken besteden we veel aandacht aan de “Gouden Weken”. U heeft wellicht het
welkomstbord in de glazen gang gezien.

De “Gouden Weken” zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor
het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas, waardoor elk kind het naar
zijn/haar zin heeft en zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom zijn deze weken goud waard.

Ook het contact tussen ouders en school is ook een onderdeel van de Gouden Weken.
Een goed begin van het schooljaar begint namelijk niet alleen met een positieve sfeer in de
groep, maar ook met betrokken ouders. We vinden het als team belangrijk om ook met ouders goed
samen te werken en laten we hopen dat we elkaar snel “live” kunnen begroeten.
Namens het team van De Bonte Tol een goed schooljaar toegewenst.
Wilco van der Maas

Wijzigingen persoonlijke gegevens en AVG
Tijdens schoolactiviteiten kunnen foto’s en filmopnames worden gemaakt van uw kinderen.
U heeft daarvoor een formulier ingevuld of op het inschrijfformulier bij aanmelding voorkeuren
aangegeven. Deze toestemming geldt voor de gehele periode dat uw kind op onze school verblijft,
tenzij u uw toestemming (op onderdelen) intrekt of wijzigt. Dit moet schriftelijk op een nieuw
formulier dat u dan ook weer ondertekent.
U kunt het formulier inleveren bij de administratie of sturen naar info@debontetol.nl
Dit geldt ook voor publicatie van beeldmateriaal dat u apart aanvinkt in de Social Schools app. Als
deze voorkeuren andere zijn dan u eerder heeft aangegeven op het formulier dan vragen wij u deze
ook aan de administratie te sturen d.m.v. een nieuw AVG formulier.
Het formulier vindt u op de website bij downloads: https://debontetol.nl/downloads/
Wanneer u in Social Schools uw persoonlijk profiel bijv. adres, telefoongegevens noteert en dit is
een ander adres dan in het leerlingadministratiesysteem Parnassys staat wordt dit niet
automatisch doorgevoerd. Social Schools heeft namelijk geen verbinding richting Parnassys.
Veranderingen in uw persoonlijke gegevens t.b.v. het officiële leerlingadministratiesysteem kunt u
zoals gebruikelijk doorgeven aan de administratie via info@debontetol.nl

Gouden weken en gedragsprotocol
Op De Bonte Tol vinden we een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Wij vinden de sfeer waarin
een kind opgroeit van groot belang, om zo een volwaardig mens te worden. Pas als het kind zich
veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.
Om het pedagogisch klimaat te waarborgen, hanteren we een gedragsprotocol. Door het uitvoeren
van het in dit protocol beschreven beleid hopen wij een pedagogisch klimaat te creëren dat voor al
onze leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijk, prettig en veilig is. Op onze website is dit protocol
ter inzage (zorg).
Een belangrijke preventieve maatregel uit het gedragsprotocol is de inzet van de “Gouden Weken.”
In het stukje “Weer terug naar school” van onze directeur heeft u hierover kunnen lezen. Tijdens
onze studiedag van 23 september besteden we ook aandacht aan de “Gouden Weken.”
Mocht er toch onverhoopt ongewenst gedrag plaatsvinden op onze school, dan maken we gebruik
van de beslisboom ongewenst gedrag (deze vindt u ook terug in het gedragsprotocol). Deze
beslisboom geeft de leerkracht houvast bij het uitvoeren van interventies naar aanleiding van
ongewenst gedrag in de klas. Tijdens de “Gouden Weken” bespreken we het gedragsprotocol
regelmatig met de kinderen, ook de beslisboom ongewenst gedrag wordt hierin meegenomen.

Schoolbrengweek
De SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek is een week waarin we extra aandacht geven aan lopen of
fietsen naar school. Maar het is natuurlijk niet de enige week waarin gezond en veilig schoolverkeer
belangrijk is.
Tijdens de Schoolbrengweek roepen we de ouders en leerlingen op om zoveel mogelijk lopend of op
de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:
•
•
•
•
•

Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
Goed voor het milieu,
... en het is nog eens leuk ook!

Doet u ook mee?!

Gymtassen alleen op gymdagen
Wij vinden het belangrijk dat onze school netjes is en rust uitstraalt. Daarom hebben we besloten dat
vanaf dit schooljaar de gymtassen alleen op gymdagen mee naar school mogen en dezelfde dag weer
mee naar huis gaan. De gymbakken voor alle gymtassen gaan weg. Daarmee creëren we meer rust
en ruimte voor onze leerlingen.

Bijdrage kosten lunchpauze
Evenals voorgaande jaren ontvangt u zeer binnenkort de factuur in verband met de bijdrage in de
kosten voor de lunchpauze. Voor de pauze huren wij medewerkers in van ZieZoo.
Voor het komende schooljaar vragen wij van u een vrijwillige bijdrage van € 25,- per leerling. Als een
kind in de loop van het schooljaar op school komt dan wordt een bedrag van 2,50 per maand
aangehouden voor de resterende maanden. Wij rekenen graag op uw bijdrage.

Sunny
Ook onze schoolhond Sunny heeft een welverdiende
vakantie gehad. Ze heeft een week bij juf Eja en een
week bij meester Wilco gelogeerd.
Dinsdag stond ze weer te trappelen om naar school
te mogen en alle kinderen te begroeten. Ze is nog
steeds in training en ze luistert steeds beter.
Inmiddels kunnen alle kinderen haar al laten zitten en
liggen (tegen beloning van een hondenbrokje). Op 8
september viert ze haar eerste verjaardag. Wie
maakt een mooie kaart voor haar?
De prijs is een wandeling met Sunny (en juf Mireille)!

Eerste schooldag bij de kleuters
De eerste schooldag was wel even wennen hoor! We moesten allemaal vroeg uit bed. Het was fijn
om al onze vriendjes en vriendinnetjes weer terug te zien. Wat hadden we elkaar gemist! In de kring
hebben we aan de juf alle vakantieverhalen verteld. Daarna gingen wij binnenspelen. Na het
binnenspelen hadden we trek gekregen; het was tijd om te eten en te drinken. Daarna gingen we
eindelijk buitenspelen. Wat hadden wij de karren, het klimrek en de zandbak gemist. De middag ging
best snel voorbij en was het al tijd om naar huis te gaan.

