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Op tijd in de klas
Wij merken dat er ‘s morgens regelmatig kinderen te laat op school komen. Daarom vragen wij u
ervoor te zorgen dat uw kind(eren) tussen 8.20u en 8.30u in de klas zit(ten). Zo kunnen alle groepen
rustig en op tijd starten. Een uitzondering hierop is uiteraard als uw kind vanwege een goede reden
(bijv. doktersafspraak) later komt.

Pesten: je bereikt er niets mee! Slogan van groep 6
In de Week tegen Pesten besteden wij met de hele school extra aandacht aan de positieve manier
van omgaan met elkaar en hoe wij nog beter voor elkaar op kunnen komen. Zo kunnen wij pesten
voorkomen en zorgen wij ervoor dat wij een pestvrije school zijn en blijven. In de Telstar was
onderstaand stukje geplaatst.
De leerlingen hebben afgelopen week een poster gemaakt met een eigen slogan en deze een
belangrijke plek in de klas gegeven. De juffen en meesters hebben klassengesprekken gevoerd over
pesten, wat de gevolgen kunnen zijn van pestgedrag en hoe je pesten kunt voorkomen.
Ook heeft iedere groep een happy stone met een lieveheersbeestje daarop gekregen. Wanneer een
kind voor een ander opkomt dan mag hij/zij die steen een tijdje op zijn/haar tafel laten liggen. De
kinderen geven aan dat zij zien dat ze daardoor het goede voorbeeld geven en dat de sfeer in de
groep nog beter is geworden.
Een aantal kinderen uit groep 5 wil graag hun ervaringen van deze week delen. Want wat doe je als je
gepest wordt of wanneer je ziet dat een ander gepest wordt? Ari, Reyhan, Milou en Merel waren het
erover eens dat je de gepeste leerling weg moet halen bij de zogenaamde ‘pester’, dat je die het best
kunt negeren en de juf of meester om hulp gaat vragen. Milou vertelde dat je zelf na moet denken
over je keuze of je mee gaat doen met pesten of niet. Reyhan gaf aan dat hij geen vrienden wil zijn
met de ‘pester’ en het kind dat gepest wordt altijd helpt. Merel gaf de tip om situaties uit te spelen
voor de groep, dat je de kinderen om advies kunt vragen en iets aan de groep kunt vertellen over het
voorkomen van pesten. De gouden tip kwam van Ari: ‘Je moet helpen dat de ‘pesters’ goede
vrienden krijgen.’

Kinderboekenweek: worden wat je wil
Dat is het thema van de Kinderboekenweek, die bijna ten einde is. Afgelopen week hebben
we hier in de groepen aandacht aan besteed door uiteraard veel voor te lezen, boeken te
promoten, te praten en te knutselen over beroepen. We zijn de week gestart met juffen en
meesters die in een andere groep voor gingen lezen. Iedere leerkracht had een eigen boek
uitgezocht en las dit met veel enthousiasme voor. Veel boeken zijn in de klassen blijven
liggen om verder te lezen. Ook mochten de kinderen deze dag verkleed naar school komen
als een beroep. Wat hebben we veel leuks voorbij zien komen! Woensdag was de boekenen spellenmarkt.
Wie thuis nog even wil oefenen met het liedje van Kinderen voor kinderen kan dat
via deze link doen: Kinderen voor Kinderen - Worden wat je wil (Officiële Kinderboekenweek
videoclip) - YouTube

Rechts: De opvolger van meester Wilco: de nieuwe directrice van De Bonte Tol (over een
paar jaar)
Voorleesochtend
Woensdag ochtend kwamen er in de groepen 1 t/m 4 (groot)ouders voorlezen. Dit was
een heel gezellige start van de dag.

Boeken- en spellenmarkt
Woensdag middag was er in het speellokaal een boeken- en spellenmarkt. Deze werd goed
bezocht en het was er gezellig druk. De kinderen hebben weer een hoop nieuwe
boeken gescoord op de markt!

TA4Kids Contracteren
Aan het begin van het schooljaar starten wij altijd met de ‘Gouden weken’. Dit doen wij om elkaar
beter te leren kennen. In alle klassen wordt met energizers en teambouwers gewerkt en er
worden verschillende spellen gedaan. Op deze manier besteden de juffen, meesters en kinderen veel
aandacht aan het creëren van een positieve groepsvorming.
Het concept ‘Contracteren’ van TA4Kids sluit goed aan op de 'Gouden weken’. Want hoe gaan wij dit
schooljaar met elkaar om? Welke afspraken maken we met elkaar over ons gedrag, wat hebben wij
nodig om ons aan de afspraken te houden en wat gebeurt er als iemand zich niet aan een afspraak
houdt? Om hier een duidelijk beeld van te krijgen, wordt er in de eerste weken met verschillende
werkvormen gewerkt. Zo hebben de kinderen contracten (klassenafspraken) gemaakt waar zij en de
leerkracht het allemaal mee eens zijn. Deze afspraken zijn op een grote poster geschreven waar
iedereen zijn/haar handtekening op heeft gezet. De poster is in iedere klas zichtbaar. Mocht er
een keer een uitglijder zijn, dan kunnen de kinderen en/of de leerkracht diegene wijzen op de
gemaakte afspraken. Het kan ook voorkomen dat de gemaakte afspraken van het contract niet
werken en dan wordt het contract, weer met instemming van allen, herzien.

Tijdens de werkvergadering van vorige week, heeft het team zich goed voor kunnen bereiden op het
volgende concept: ‘Vensters/ik oké, jij oké’. In de periode van 11 oktober tot en met 12 november
wordt er schoolbreed aan en met dit concept gewerkt. Dan leren wij nog beter elkaar alleen aan te
spreken op gedrag en niet op wie iemand is!
Natuurlijk vertellen we u hier graag meer over in een volgende nieuwsbrief.

Hulp gezocht!
Voor de lockdown zijn we begonnen met het opnieuw labelen van de leesboeken van groep 3 t/m 8.
Nu ouders weer meer de school in mogen, willen we hier weer mee verder gaan. Wie wil ons helpen
met het opnieuw labelen van de leesboeken van groep 3 t/m 8. Het kleurtje, waar het leesniveau
van onze leesboeken nu mee wordt aangegeven, moet vervangen worden door een sticker met het
AVI- niveau. Dit is een flinke klus en dat kunnen wij niet alleen. Zijn er ouders/verzorgers die hier mee
zouden willen helpen? Het labelen kan thuis. U kunt dan een tas met boeken ophalen op school met
de stickers en boeklon of tape en een beschrijving wat precies de bedoeling is. U kunt zich
aanmelden bij juf Gerrie. g.kortekaas@debontetol.nl

Sprookjes
De kleuters hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het thema sprookjes “Sneeuwwitje en de
zeven dwergen”.
In de klas hebben we het verhaal van Sneeuwwitje nagespeeld, de letter S geleerd, gingen we appels
kleien en hebben we diamanten gezocht in de mijn.
Als afsluiting van het thema waren er sprookjesfiguren in het sprookjesbos gekomen.
Na de herfstvakantie starten we met de volgende thema: de dierenwinkel. Daarom verzamelen we
graag lege diervoederverpakkingen en dingen als oude krabpalen, hondenmanden, hondenriemen,
dierenfolders e.d. Daarnaast zoeken we grote kartonnen dozen om hokken van te maken. U mag de
spullen bij Juf Artie inleveren. Kent u iemand die een beroep heeft rondom het thema dieren en hier
meer over wil vertellen op school, dan horen wij dit graag.

IPC MP 1
Groep 4 heeft de afgelopen weken gewerkt aan de Milepost ‘Tijd detectives’. We hebben onder
andere als echte archeologen moeten zoeken naar oude objecten, we hebben zelf voorwerpen van
vroeger mee naar school genomen en met elkaar besproken en bestudeerd van welk materiaal
voorwerpen werden gemaakt in het verleden. We weten nu dat voorwerpen die we vandaag de dag
gebruiken, vroeger ook al werden gebruikt maar er toen heel anders uitzagen. Super gaaf om te zien
hoe de techniek zich ontwikkelt en hoe leerzaam dit is! De kinderen hebben genoten.

IPC MP 2
De groepen 5 en 6 zijn lekker bezig met de unit ‘luchthavens’. Tijdens deze unit hebben de
kinderen al van alles geleerd over luchthavens.
De kinderen hebben verschillende opdrachten gedaan. Zo hebben zij een muurkrant of PowerPoint
presentatie gemaakt over een vakantiebestemming, geleerd hoe zij een boardingpass moeten
maken. Wat staat er bijvoorbeeld allemaal in een boardingpass?
Ook hebben zij gekeken naar de verschillende luchthavens en deze met elkaar vergeleken. Een eigen
paspoort maken met een eigen ontworpen stempel was ook een van de opdrachten.
Vrijdag komt er een gastspreker in de klas; namelijk een stewardess.
De kinderen zijn tot nu toe enthousiast aan het werk en leren veel van en met elkaar.

IPC MP 3
Groep 7/8 sluit binnenkort de unit ‘Zo zien zij de
wereld’ af. De laatste weken hebben we aandacht
besteed aan doelen van muziek, kunstzinnige
vorming en internationaal. Bij muziek hebben de
kinderen in groepjes een stuk gecomponeerd en
uitgevoerd met allerlei muziekinstrumenten.
Tijdens kunstzinnige vorming gingen de kinderen
op pad om een foto te maken van een stukje
natuur in onze wijk. Vervolgens werd de foto
uitgeprint en maakten de kinderen hiervan een
impressionistisch en expressionistisch schilderij
van. De internationale leerdoelen gingen over hoe
kunstenaars kunnen bijdragen aan het besef van
mondiale problemen, zoals bij Live Aid.

Nieuws vanuit de MR
NIEUW, NIEUW, NIEUW
nieuw logo
nieuw jaarplan
nieuwe voorzitter
We gaan dit schooljaar in met een nieuw logo, of eigenlijk ons eerste logo. Meester Wilco heeft voor
de Oudervereniging, de Kinderadviesraad en de Medezeggenschapsraad een logo laten ontwikkelen
dat overeenkomt met de huisstijl van De Bonte Tol. Heel mooi geworden. We zijn er blij mee!
Ook het jaarplan 21/22 van de medezeggenschapsraad is zo goed als klaar en zal binnenkort worden
gepubliceerd. Het zwaartepunt komt dit schooljaar te liggen rond de evaluaties van de vele plannen
die vorig jaar al zijn opgesteld. Denk aan het schoolplan 21/22, het plan om opgelopen achterstanden
door Corona in te lopen en het plan van aanpak van de vermindering van de werkdruk.
Elk jaar wordt na de zomervakantie binnen de medezeggenschapsraad gesproken over de
taakverdeling. Dit jaar is het voorzitterschap door Juf Linda overgedragen aan Peter (vader van Stan)
en hij heeft op zijn beurt de functie van secretaris/penningmeester overgedragen
aan Jamina (moeder van Kai en Ben).
We gaan er samen een constructief schooljaar van maken.

Kernteam op school (Schoolmaatschappelijk werk)
Ouders willen dat hun kind blij en onbezorgd kan opgroeien, dat hij een fijne tijd heeft op school
en dat hij alle kansen krijgt zich te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige en motiverende
omgeving.
Maar dit is helaas niet altijd het geval.
U merkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens mee zit, vaak boos of brutaal is, zich teruggetrokken
gedraagt of zich moeilijk kan concentreren. U vraagt zich af of uw kind wel voldoende zelfvertrouwen
heeft of ondersteuning nodig heeft bij het leren. Misschien is er in de thuissituatie iets aan de hand,
waarop uw kind emotioneel reageert. Het kan ook zijn dat de school signalen krijgt en zich zorgen
maakt over de ontwikkeling van uw kind.
Allemaal redenen om de schoolmaatschappelijk werker in te schakelen, zodat hij hier in een zo vroeg
mogelijk stadium op kan inspelen, samen met u en school. Zwaardere vormen van hulp kunnen
hierdoor veelal voorkomen worden.
Hulpverlening en ondersteuning
Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u
wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht van het gezin is steeds het
uitgangspunt. Maar als meer ondersteuning nodig is, kan dit ook. De schoolmaatschappelijk werker
kan zelf hulp bieden, maar ook doorverwijzen naar andere vormen van vrijwillige of professionele
hulp.
De schoolmaatschappelijk werker
U kunt op verschillende manieren met het schoolmaatschappelijk werk in contact komen.
Als school zorgen heeft over uw kind, dan worden deze eerst met u besproken. Vervolgens kan de
intern begeleider of kwaliteitsondersteuner, in overleg met u, een aanmelding doen. De
schoolmaatschappelijk werker neemt dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek.
Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de intern begeleider
of kwaliteitsondersteuner.
U kunt ook rechtstreeks contact met de schoolmaatschappelijk werker opnemen. Als na een
vrijblijvend gesprek gezamenlijk besloten wordt aan uw hulpvraag te werken, stelt de
schoolmaatschappelijk werker school hiervan op de hoogte.
De schoolmaatschappelijk werker is regelmatig op school. In de schoolgids vindt u ook meer
informatie over het schoolmaatschappelijk werk.
Goed om te weten
De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het Kernteam van de gemeente PijnackerNootdorp en de dienstverlening van de schoolmaatschappelijk werker is kosteloos.
De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk.
Aan de school van uw kind is verbonden:

Susanne Stapper
06-21000976
s.stapper@pijnacker-nootdorp.nl

Speelgoedbeurs Harlekino
Op zaterdag 6 november van 9:30-16:00 uur organiseert Speelotheek Harlekino alweer voor
de 27e keer een grote speelgoedbeurs. Ditmaal op een nieuwe locatie namelijk het
Denksporthuis in Pijnacker Noord op de Thorbeckelaan 82A. Iedereen kan hier speelgoed
kopen en verkopen. De toegang tot de beurs is zoals altijd gratis!
In deze tijd waarin duurzaamheid belangrijk is, is deze beurs een ideale plek om er voor te
zorgen dat speelgoed hergebruikt wordt. Al vele jaren is de beurs van Harlekino dé plek waar
allerlei mooi speelgoed, zoals babyspeelgoed, spellen, poppen, buitenspeelgoed,
verkleedkleding, Lego, Playmobil en meer, een 2e of zelf 3e eigenaar krijgt. Er kan dit jaar
digitaal (met QR code) worden betaald, maar ook weer met PIN of contant.
Speelgoed verkopen? U kunt een verkoopnummer aanvragen tot 4 november 12:00
op www.speelotheekharlekino.nl. Hier staan ook de spelregels en verkooptips.
Nieuw dit jaar zijn de tijdsloten voor het kopen van speelgoed. Dit doen we om de drukte te
spreiden. Via de website (www.speelotheekharlekino.nl) kunt u een tijdslot reserveren voor
zaterdag 6 november tussen 9:30 en 14:00. Van 14:00 tot 16:00 is er vrije inloop en kunt
u dus zonder reservering langs komen.
Voor de speelgoedbeurs kunnen we nog hulp gebruiken. Mail ons als je wilt helpen
via speelgoedbeurs.harlekino@live.nl
Volg voor het laatste nieuws over de beurs ons ook via Facebook.com/speelharlekino

