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12 november
15 november
17 november
18 november
23 november
24-26 november
2 december
2 december
3 december

Sint versiering in de school, 19.00-20.30 uur
Lootjes trekken voor Sint
MR vergadering, start 20.00 uur
OV vergadering, start 19:45 uur
Schoen zetten
Papiercontainer
Uitgifte rapport kleuters
Nieuwsbrief 5
Sinterklaas op school, de kinderen zijn om 12.00 uit

Hij komt, hij komt die lieve goede Sint
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan mogen we Sinterklaas weer verwelkomen in Nederland!
Deze week zijn alle groepen al begonnen met het volgen van het Sinterklaasjournaal zodat we
helemaal up to date zijn. Dat Sinterklaas in het land is betekent natuurlijk ook dat ons op school
allerlei leuke activiteiten staan te wachten.
Schoen zetten
Op dinsdag 23 november mogen alle kinderen van De Bonte Tol hun schoen
zetten. Om te zorgen dat de Sint en zijn Pieten alle schoentjes kunnen
vullen, moeten deze écht uiterlijk dinsdag 23 november op school zijn.
De Sint heeft, samen met meester Wilco, aan de Pieten gevraagd alles
netjes te laten verlopen en zo min mogelijk rommel te maken. Of dit gaat
lukken moet nog maar blijken… De Sint en zijn Pieten hebben in ieder geval
heel veel zin om alle schoentjes te vullen en de kinderen blij te maken!
Surprises groepen 5 t/m 8
Het is weer zo ver, de tijd van de surprises breekt aan.
Een mooi moment om met knutselpapier, dozen en lijm aan de slag te gaan.
Voor je klasgenoot een mooi cadeau uitkiezen.
Snel! Er is geen tijd te verliezen.
Wanneer ik langskom op 3 december hoop ik fantastische creaties te zien.
Zit er een surprise bij voor de Sint, misschien?
Mijn Pieten en ik zien jullie snel.
Wij hebben er zin in, dat weten jullie wel!
Sinterklaas/kerstversiering
Als u komende weken een kijkje neemt in de school kunt u zien dat de ouders van de
oudervereniging de gangen helemaal in Sinterklaassferen hebben gebracht. Op vrijdag 3 december
wordt dit omgetoverd in gezellige kerstversiering. Om deze wisseling mogelijk te maken hebben wij
uw hulp nodig!
Dus wilt u graag een steentje bijdragen en kunt u op 3 december vanaf 19:00 komen helpen? Zet het
in de agenda en meld u aan om te helpen via Social Schools! Zo zorgen wij er samen voor dat de
school prachtig wordt aangekleed.

Theaterdag
Afgelopen vrijdag hebben we de theaterdag gehad. Samen met de
acteurs van Theatermakerij Storm hebben de kinderen tijdens een
workshop geoefend met een stukje voor de voorstelling. Elke groep
was een dier. Zo waren de groepen 1/2 en 2/3 kleine leeuwtjes, de
groepen 4 en 5 waren neushoorns, de kinderen van groep 6 waren
apen en de groepen 7 en 8 waren grote leeuwen. Dit alles kwam bij
elkaar in een toneelstuk samen met de acteurs. Het toneelstuk ging
over een uitgehongerde Grote Leeuw. Bijna niets kon zijn honger
meer stillen. Grote Leeuw verliet daarom de savanne om naar de
stad te gaan. Hier zouden genoeg kinderen zijn om op te eten. Kleine
Leeuw wilde hem tegenhouden en verzamelde al zijn moed om
samen met het publiek en zijn vrienden Neushoorn en Aap in een
avontuurlijke reddingsmissie te strijden tegen het onrecht. Deze
interactieve schoolvoorstelling ging over opgroeien, stoer doen, het
volgen van je intuïtie en strijden tegen onrecht. In je eentje lijken dingen soms onmogelijk, maar
door hulp te vragen en samen te werken lukt het om angsten te overwinnen en op te komen voor
jezelf.
Het was een zeer geslaagde dag met een mooie voorstelling! Kijk de aftermovie op onze
Facebookpagina of op Social Schools voor een sfeerimpressie.

IPC MP1 Speelgoed
Groep 4 houdt zich de komende weken bezig met de Milepost ‘Speelgoed’. Een onderwerp dat
iedereen op een bepaalde manier interesseert. Want hoe leuk is het dat je wat extra mag spelen op
school?
Tot zover hebben we onder andere foto’s gemaakt van ons favoriete speelgoed, speelgoed op basis
van materiaal vergeleken, speelgoed uit andere tijdperiodes bekeken en een woordweb gemaakt. Er
staan nog leuke activiteiten op de planning. Wij hebben er zin in!

IPC MP2 Ontdekkingsreizigers en avonturiers
Vorige week zijn de groepen 5 en 6 gestart met de unit
‘Ontdekkingsreizigers en avonturiers’. Bij het startpunt zijn de
kinderen in gemixte groepjes als echte ontdekkingsreizigers
‘nieuw land’ gaan ontdekken bij het Corrie Besselingplantsoen.
Met een soort routekaart gingen de kinderen op zoek naar hun
bestemming. Eenmaal aangekomen, moesten ze iets zoeken
om hun gevonden land mee te kunnen markeren. Hier
werden creatieve oplossingen voor bedacht. Er waren groepjes
die met schelpen hun land markeerde en ook werden er takken
en bladeren gezocht om een vlag van te maken. Na dit
avontuur hebben de kinderen nog even buiten gespeeld.

Bij de kennisoogst hebben de kinderen nagedacht over wat ze al weten over het thema. Op
een mindmap schreven zij hun ideeën. Op het blad stonden ook al twee pijlen
voorgedaan: kaarten/plattengronden en ontdekkingsreizigers. Op deze manier werd er al meer
richting gegeven om na te denken over wat ze al weten.

Deze week zijn we met het vak aardrijkskunde aan de slag gegaan. Het doel is: ‘ik kan eenvoudige
kaarten en plattegronden van bekende plekken maken’. Om in te komen, hebben de kinderen eerst
een plattegrond van de klas gemaakt. Hierdoor konden de juffen zien hoe ver de kinderen al zijn met
het maken van kaarten en plattegronden. Meteen daarna hebben de kinderen het
assessment for learning ingevuld. Hierbij schalen ze zichzelf in met betrekking tot het doel.
Vervolgens gaan ze dan een aantal dagen aan de slag met het doel en aan het eind blikken we dan
terug om te kijken of ze een stapje verder zijn gekomen binnen het doel.
Met behulp van Google Earth zijn de kinderen gaan kijken naar de omgeving van de school. De
opdracht was vervolgens om een eigen plattegrond te gaan maken van de schoolomgeving.
Belangrijk hierbij is dat de kinderen leerden gebruik te maken van symbolen op een kaart.
We gaan natuurlijk nog veel meer leren dit thema. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer!

IPC MP3 Voortrekkers van Verandering
Groep 7 en 8 zijn met een nieuwe unit gestart. Het thema heet “Voortrekkers van verandering”
en staat in het teken van politiek en het maken van bewuste keuzes. Zo zijn de groepen bij het
startpunt gestart met het overtuigen van hun klasgenoten over verschillende standpunten. Er waren
groepsleiders en partijleden die door goed te spreken en eigen keuzes te maken een partij vormden
waar ze zichzelf het beste bij vonden passen.
Na het startpunt zijn de kinderen aan de slag gegaan met de kennisoogst waarbij ze mindmaps aan
moesten vullen met eigen kennis over de onderwerpen die aan bod gaan komen bij de verschillende
vakgebieden. Tijdens het verloop van de unit zullen ze hun mindmap steeds meer aan kunnen vullen
met nieuwe kennis die ze hebben opgedaan over dit thema.
Deze week zijn we gestart met het vakgebied mens en maatschappij en in deze weken zullen de
kinderen hun eigen partij op gaan richten en na gaan denken over welke thema's zij belangrijk vinden
en waar ze de rest van de school van willen overtuigen. De kinderen zijn gestart met het leren over
hoe je doelen opstelt, daar regels en afspraken bij maakt en welke beloningen en consequenties aan
deze doelen vastzitten. Uit deze idealen zijn kinderen bij elkaar gekomen en hebben ze samen een
politieke partij opgericht. In de komende weken zullen de politieke partijen hun plannen verder
uitwerken, aanscherpen en vorm gaan geven. Tegen het eind van de unit gaan alle
groepen campagne voeren en zal er een stemming binnen de school plaatsvinden voor de beste
politieke partij!
In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Hulp gezocht!
Voor de lock down zijn we begonnen met het opnieuw labelen van de leesboeken van groep 3 t/m 8.
Met de hulp van enkele ouders zijn we hier weer mee verder gegaan. Maar we kunnen uw hulp nog
steeds gebruiken. Er moeten nog heel veel boeken voorzien worden van een nieuw label. 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

Vanuit de KinderAdviesRaad: schoonhouden van de toiletten
De kinderadviesraad heeft nagedacht over een plan om het schoonhouden van de toiletten onder de
aandacht te brengen en te promoten.
Voor de jongenswc’s worden er plasstickers besteld, om het goed mikken te bevorderen. Zodra deze
stickers geïnstalleerd zijn, zal er in de groepen 4 t/m 8 gestart gaan worden met een heuse wcwedstrijd.
Een aantal weken wordt er aan het eind van elke schooldag door leden van de
Kinderadviesraad een bijgehouden hoe schoon de wc’s zijn. De jongens en
de meisjes wc’s worden hiervoor apart ‘beoordeeld’. Per dag zijn er punten te
verdienen en aan het eind van de week komt daar een winnende groep uit bij
de jongens en bij de meisjes. Deze groep krijgt dan de WC-trofee als
wisselbeker een week in de groep. De week erna zal er weer een andere
winnaar komen.
Op deze ludieke manier hopen we dat iedereen meer stilstaat bij het
schoonhouden van de toiletten, zodat iedereen op een schone wc kan. Wilt u
het schoon achter laten van het toilet thuis ook eens bespreken?

