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Vanuit de directie
Vanaf 25 september vervalt het advies voor de 1,5 meter afstandsregel. Goed nieuws! Na bijna 2
jaar kan iedereen weer gebruik maken van de hoofdingang en komen de aparte ingangen te
vervallen.
Voor alle leerlingen gaat de deur weer om 8:20 uur open.
Ook u mag weer in de school komen. Vanuit de overheid wordt het advies voor de 1,5
meter afstand losgelaten. We vragen u toch om zoveel mogelijk afstand te houden. Het is voor veel
mensen weer even wennen en niet iedereen vindt het prettig om dicht op elkaar te staan. We
respecteren ieders keuze! Het dragen van een mondkapje in school is niet verplicht. Om u een warm
welkom te geven, staat er volgende week maandag en donderdag koffie en thee voor u klaar in de
glazen gang. Zo kunt u even bijpraten met teamleden en andere ouders voor u weer naar huis gaat.
De ouders van groep 1/2 , 2/3 en 4 kunnen via het schoolplein meelopen naar het klaslokaal op de
benedenverdieping. We vinden het leuk om ouders weer in school te mogen begroeten, het is
immers lang geleden dat u in de groep van uw kind heeft kunnen kijken. Ook kunt u komende
week uitgebreider kennis maken met de leerkracht van uw kind.
In de bovenbouw komen de meeste leerlingen zelfstandig naar school of gaan zelfstandig naar de
bovenverdieping. De komende week (week 39) kunt u meelopen naar boven om even in de
groep te kijken en uitgebreider kennis maken met de leerkracht van uw kind. Vanaf week 40 kunnen
de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 weer zelfstandig naar hun groep gaan. Indien nodig kunt u even
meelopen voor een korte mededeling aan de groepsleerkracht. Een bericht via Socials Schools is ook
altijd mogelijk en vaak sneller. Wanneer u de leerkracht van uw kind uitgebreider wilt spreken, kunt
u het beste een afspraak maken en dit na schooltijd inplannen.
Na de herfstvakantie gaan we in alle groepen ook ouders uitnodigen om bij de start van de dag een
les in de groep bij te wonen. Er zullen dan via Social Schools inschrijflijsten volgen.
Ook gaan na de herfstvakantie de weekopeningen en - sluitingen weer beginnen. Bij de
weeksluitingen zijn ook ouders welkom.
Tot maandag 25 september!
Namens het team van de Bonte Tol
Wilco van der Maas

Schoolgids
Met trots hebben we u onze vernieuwde schoolgids gestuurd.
Het is één boekje geworden met algemene informatie en
praktische schoolinformatie voor dit cursusjaar.
U vindt de schoolgids op onze website of via deze
link Schoolgids-Bonte-Tol-2021-2022.pdf
Wanneer u een gedrukt exemplaar van de schoolgids wilt in
plaats van een PDF bestand dan kunt u er volgende week
één meenemen. U vindt de schoolgids op de tafel bij de ingang
van de school.

De kinder-adviesraad
Graag stellen wij de nieuwe kinder-adviesraad (KAR) aan u voor. We hebben sinds dit schooljaar een
mooi nieuw logo! Uit de groepen 5/6/7/8 zijn er twee of drie vertegenwoordigers en de
vertegenwoordigers van groep 8 zijn de voorzitters. De vertegenwoordigers zijn: Gr 5: Esmee en
Milou, Gr 6: Andrew en Jowil, Gr 7: Lena, Kai, Larisa en Gr 8: Miral en Mila.

We hebben op 21 september de eerste bijeenkomst gehad en zullen 9 november weer bij elkaar
komen. In de tussentijd denken de kinderen na over de schoolgids, kamp en over een plan voor het
schoonhouden van de toiletten.

Schoolbrengweek
Vorige week deed De Bonte Tol mee aan de Nationale Schoolbrengweek om de verkeersveiligheid
rondom school te bespreken en verbeteren. We hebben ons best gedaan zo veel mogelijk te voet en
op de fiets naar school te komen. Dagelijks werd dat bijgehouden in een online monitor. De klas die
het het beste deed, won een prijs. Maar grote overtuiging is dat groep 8 geworden! Zij ontvingen een
lekkere traktatie.

Donderdag 16 september hebben de kleuters geleerd wat een grafiek is. We hebben bijgehouden
hoe we naar school zijn gekomen.

Even voorstellen
Hoi!
Ik ben Esther en komende tijd zal ik iedere dinsdag stage lopen in groep
5. Ik zit in mijn 2e jaar op de PABO en ik heb heel veel zin om er samen
met groep 5 een hele leuke tijd van te maken.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en te reizen. Ik geef ook
nog training bij DSVP aan meiden o11/o12. Verder geef ik bijles aan
kinderen tot en met groep 8.
Groetjes Esther

IPC MP 2 Luchthavens
De groepen 5 en 6 zijn gestart met de unit ‘Luchthavens’. Tijdens deze unit zullen de kinderen van
alles gaan leren over verschillende bestemmingen, vliegtuigen, vliegmaatschappijen, paspoorten,
boardingpassen, logo’s en verschillende beroepen op de luchthaven.
Bij het startpunt hebben de kinderen met elkaar gedeeld welke landen zij weleens bezocht
hebben, waar hun familie vandaan komt en waar zij graag naartoe zouden willen. Bij de kennisoogst
hebben de kinderen mindmaps gemaakt met daarop alles waar zij aan denken bij luchthavens. Deze
week zijn we gestart met het eerste vak: aardrijkskunde. Het doel bij dit vak is ‘Ik kan bronnen
gebruiken om eenvoudige informatie te verzamelen’. Vooraf hebben de kinderen met het
assessment for learning (A4L) bedacht hoe goed zij al bronnen kunnen gebruiken. Daarna zijn we
uiteraard aan de slag gegaan met dit doel om daar verder in te kunnen groeien. De kinderen hebben
in kleine groepjes een land/bestemming onderzocht. Voor dit onderzoek moesten ze een aantal
vragen over het land beantwoorden en met behulp van verschillende bronnen op zoek naar het
antwoord gaan.
Wij zullen de komende weken nog veel meer gaan leren. Voor nu is er een hele goede start
gemaakt!

IPC MP 3 Zo zien zij de wereld
Vorige week zijn we gestart met de IPC unit ‘Zo
zien zij de wereld’. Tijdens het startpunt hebben
de kinderen op een creatieve manier laten zien
hoe zij Nederland zien. Deze week zijn we gestart
met de eerste taak van geschiedenis. De kinderen
doen onderzoek naar twee bekende Nederlandse
schilders: Rembrandt van Rijn en Vincent van
Gogh. Na de taken van geschiedenis werken we
aan de vakken kunstzinnige vorming, muziek en
internationaal. Bij kunst gaan we aan de slag met
het impressionisme en het expressionisme. Juf
Cherelle verzorgt een deel van de muziekdoelen.

Kindervoorstelling De krekel en de mier
Zaterdag 25 september 2021
Zaterdag 25 september om 10.00 u in het CJMV-gebouw te Pijnacker of om 13.30 u
in CulturA te Nootdorp!
Stichting De Verbeelding organiseert weer een gratis voorstelling voor kinderen
vanaf 5 jaar. Dit jaar De krekel en de mier. Deze interactieve voorstelling is gebaseerd
op de gelijknamige fabel van La Fontaine en wordt uitgevoerd door rasverteller Peter Faber.
Inhoud
Avond na avond zingt heer Krekel het hoogste lied op de heuvel in het bos. Iedereen vindt het
prachtig. Alleen vrouw Mier komt nooit . Zij heeft het druk, veel te druk, schoonmaken
wassen, voedsel verzamelen. Iets waar heer Krekel geen moment mee bezig is. Maar dan
wordt het winter en krijgt heer Krekel honger. Wil je weten hoe het afloopt? Kom dan naar de
voorstelling.
Gratis kaarten
Gratis toegangskaarten af te halen: voor de voorstelling om 10.00 uur
in Pijnacker (locatie CJMV-gebouw, Kerkweg 24 Pijnacker) bij Het Moortje, Stationsstraat 31
en Kantoorboekhandel Van Atten, Emmapark 110, beide te Pijnacker.
Voor de voorstelling om 13.30 uur in Nootdorp (locatie CulturA, Dorpssstraat 7
Nootdorp) zijn kaarten af te halen bij Drogisterij Aad van Leeuwen, Dorpsstraat 68 te
Nootdorp.
Hopelijk tot ziens op zaterdag 25 september!
www.deverbeelding.nu

