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Versoepeling coronamaatregelen
Goed nieuws! Na de persconferentie van afgelopen dinsdag 15 februari worden de
coronamaatregelen stapsgewijs afgebouwd. Het versoepelen van de coronamaatregelen, waartoe
het kabinet gisteren heeft besloten gelden ook voor het onderwijs. Het kabinet kiest ervoor om de
versoepelingen in stappen in te voeren. Het eerste deel gaat in per vrijdag 18 februari en het tweede
per vrijdag 25 februari.
Voor onze school laten we dan de eerste maatregelen maandag 21 februari ingaan. Op vrijdag 25
februari is er een studiedag en zijn de leerlingen vrij. Van 26 februari t/m 6 maart is het
voorjaarsvakantie. Per maandag 7 maart gaan dan voor onze school de laatste versoepelingen in.
Vanaf maandag 21 februari geldt:
• Iedereen mag weer van de hoofdingang gebruikt maken. De looproutes via de
verschillende ingangen kunnen worden losgelaten.
• Tussen verschillende groepen binnen de school mag weer worden samengewerkt.
Hierdoor zullen leerlingen onderling elkaar dus vaker treffen en kunnen ze meer van
elkaar gaan leren.
• Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5
meter) de school weer in en wordt het naar school brengen dus makkelijker.
• Ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 5 t/m 8 dragen deze week nog wel een
mondkapje als zij door de gangen lopen.
Vanaf 7 maart na de voorjaarsvakantie geldt:
• De mondkapjesplicht vervalt ook voor ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 5
t/m 8. Vanaf dat moment vervalt ook het advies om 1,5 meter afstand te houden in het
onderwijs.
• De tweede week na de voorjaarsvakantie gaan we ook de weekopeningen en
weeksluitingen weer stapsgewijs opstarten.
• Oudergesprekken kunnen live of online via teams gevoerd worden. Dit is in overleg
met de groepsleerkracht en waar iedereen zich prettig bij voelt.

Wat wel blijft:
•

We houden rekening met elkaar. Iedereen zal moeten wennen aan de nieuwe
maatregelen. Wie nog een mondmasker wil dragen en 1,5 meter afstand wil houden
doet dat!
• We delen de zelftesten voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 nog uit totdat de
leveringen vanuit de overheid stoppen.
• Leerlingen blijven bij klachten thuis. Het dringende advies is om een zelftest te doen
en bij een positieve zelftest dan ook een PCR test bij de GGD aanvragen. Twijfelt u of uw
kind naar school kan? Belt u dan gerust even met de groepsleerkracht om te overleggen.
• Wilt u een positieve zelftest of GGD test van uw kind aan school blijven doorgeven.
Wij zullen u ook via Social Schools blijven informeren wanneer er een leerling in de groep
van uw kind besmet is.
• Er wordt geen quarantaineadvies meer gegeven voor klassen bij een positief geteste
leerling of medewerker. Wanneer een klasgenoot besmet is hoeft uw zoon of dochter
niet in thuisquarantaine, tenzij uw kind zelf klachten heeft. De betreffende besmette
leerling zal wel in isolatie moeten. Na 5 dagen en 24 uur klachtenvrij mag een leerling
weer naar school.
• Verder gelden ook op school de basisregels: goed handenwassen, hoesten en niezen
in de elleboog en we zorgen (tijdens en tussen de lessen door) voor een goede
ventilatie.

Nieuw lid oudergeleding
Tijdens de MR-vergadering van a.s. woensdag neemt Jamina afscheid
van de MR en wordt Miriam Rozendaal benoemd tot lid van de
oudergeleding. Er was dit keer geen verkiezing nodig, omdat zich
geen andere kandidaten hebben gemeld. We zijn erg blij met haar overstap van de OV naar de MR,
maar ze laat natuurlijk wel een gat achter in de geledingen van de Oudervereniging.
Hieronder stelt ze zich aan jullie voor:
“Ik ben Miriam Rozendaal. Ik ben de moeder van Javi (groep 5) en Lune
(groep 1/2). Vanaf februari zal ik de plek in de MR over gaan nemen
van Jamina. Mijn hart heeft altijd bij het onderwijs gelegen. Toen ik 16
jaar was ben ik turntraining gaan geven, ik ben de sportacademie gaan
doen en toen ik 22 jaar was stond ik voor het eerst zelfstandig voor
een groep pubers. Op dit moment werk ik op een middelbare school in
Rotterdam en geef daar het vak Zorg & Welzijn. Vanuit mijn werk heb
ik al heel wat gezien van het onderwijs. Ik kijk er naar uit om nu vanuit
de rol van MR lid naar het onderwijs op De Bonte Tol te kijken en
samen met de andere leden van de MR en de directie mee te denken
over kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs.”
We zijn erg blij met haar overstap en hopen nog lang te kunnen steunen op haar expertise.
Peter Kramer
Voorzitter.

Nieuw meubilair groep 5 en 6
Woensdag 16 februari werd er ditmaal nieuw meubilair gebracht
voor groep 5 en 6. Ook alle groepstafels op de bovenverdieping
zijn vervangen.
Erg leuk om te zien dat kinderen van groep 5 en 6 goed en
taakgericht meehielpen met de verhuizing. Maar ook leerlingen
van groep 8 hielpen sjouwen. Daarnaast heel fijn dat er ouders
waren die kwamen helpen. Er is veel werk verzet.
Vanaf volgende week mogen ook ouders weer mee naar binnen.
Kom gerust dan even een kijkje nemen!

Sporttoernooien 2022
Nu de coronamaatregelen soepeler worden durven steeds meer verenigingen het aan om een
schooltoernooi te organiseren. Deze toernooien zijn, naast het aanbod in de gymles, een fijne manier
om kennis te maken met verschillende sporten. Daarbij is het natuurlijk ontzettend leuk om het
samen met je klasgenoten op te nemen tegen andere scholen!
Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi vindt voor de groep 7/8 teams plaats op 6 april. Het
jongensteam uit groep 7 speelt op 13 april. Voor het jongens- en meisjesteam
groep 5/6 is het toernooi op 20 april.
Op dit moment zijn er nog onvoldoende coaches voor de teams van groep 7 en 8.
Als zij geen begeleiders hebben kunnen zij ook niet deelnemen aan het
voetbaltoernooi. Zou u een van deze teams willen coachen?
Inschrijven als coach kan tot en met zondag 20 februari via deze link:
https://forms.office.com/r/Gjfya05GrA.
Schoolhandbaltoernooi
Op vrijdag 27 mei (de dag na Hemelvaart) is er een
schoolhandbaltoernooi. De groepen 3 tot en met 5 zijn ’s
ochtends aan de beurt en groep 6 tot en met 8 ’s middags. De
leerlingen uit groep 3 nemen deel aan deze dag met een aparte
spelvorm om vooral het plezier in de sport te ervaren. Voor groep
4 tot en met 8 zullen er teams worden gemaakt zoals bij het
voetbaltoernooi. Het belooft in ieder geval een hele sportieve dag
te worden! Houd daarom Social Schools goed in de gaten, want
binnenkort opent de inschrijving.

Activiteiten Team4Talent voorjaarsvakantie
Niks te doen in de voorjaarsvakantie? Kijk dan snel in de nieuwsbrief van Team4Talent! Zij
organiseren deze vakantie allerlei leuke, gratis activiteiten voor alle leeftijden. Er is op maandag 28
februari bijvoorbeeld Sport en Spel en op 2 maart is er een open hockeytraining bij Hockeyclub
Pijnacker. Of wat dacht je van “Glow in the dark sports”? Het enige wat je nog even moet doen is
inschrijven via de link in de brief of de website van Team4Talent.

Valentijnsdag in groep 1/2 en 2/3
De kleuters hebben met Valentijnsdag een hartje met daarop allerlei lieve
complimenten gemaakt en aan elkaar gegeven.
In groep 2/3 zijn de kinderen bezig geweest met een Valentijnskaart voor een klasgenoot. Ze
mochten eerst allemaal een beurtstokje grabbelen om erachter te komen voor wie ze de kaart
gingen maken. Vervolgens gingen ze aan de slag met tekenen, knippen en plakken. Sommigen
hadden zelfs een mooi compliment of een lief berichtje op hun kaart geschreven!

IPC MP2: Ben je in vorm?
De groepen 5 en 6 hebben de afgelopen weken hard
gewerkt.
Zo hebben zij een voedingspiramide gemaakt en een
onderzoek gedaan naar vitaminen en mineralen. Ook
hebben de kinderen het gebit onderzocht; hoe heten de
tanden en kiezen?
We hebben ook onze tanden gepoetst in de klas. Dit vonden de kinderen erg
leuk om te doen. Wanneer de kinderen gepoetst hadden, kregen zij een
plakverklikker. Deze liet zien hoe goed zij gepoetst hadden. Dat was soms best
even gek om dit te zien bij elkaar.
De kinderen hebben bij bewegingsonderwijs gekeken wat zij allemaal op een
dag doen en een week lang een bewegingsdagboek bijgehouden. De conclusie:
buiten spelen, gymmen, sporten, naar huis lopen, fietsen etc. Er wordt dus al
best veel bewogen!

IPC MP3: Mythen en Legenden
De groepen 7 en 8 hebben de afgelopen weken aan de doelen van muziek en kunstzinnige vorming
gewerkt. Bij muziek was het doel om een stukje te componeren, dat hebben de kinderen onder
begeleiding van juf Cherelle gedaan. In groepjes bedachten ze een muziekstuk met diverse
instrumenten bij het verhaal van de spin Anansi.
Het doel van kunstzinnige vorming was iets tot uitdrukking brengen met visuele en tactiele vormen.
Dat lukt natuurlijk het allerbeste met klei. Alle kinderen hebben een mythisch figuur ontworpen en
vervolgens gekleid. Inmiddels staat er een mooie tentoonstelling in onze klassen.
Volgende week sluiten we de unit af met de doelen van Mens en Maatschappij en Internationaal.

