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Fietsexamen groep 7
Schoolvoetbaltoernooi groep 7
MR vergadering 20.00
Meesters- en juffendag
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
IEP eindtoets groep 8
Schoolvoetbaltoernooi groep 5/6
Sportdag kleuters
Meivakantie
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk 8:30
Sportdag groep 3 t/m 8
OV vergadering 19.45
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Tevredenheidspeiling De Bonte Tol
Beste ouder(s), verzorger(s),
Uw mening over De Bonte Tol vinden wij belangrijk. Het helpt ons om de kwaliteit in kaart te brengen
en te verbeteren. Daarom heeft u onlangs via uw e-mail een uitnodiging ontvangen voor het
invullen van een vragenlijst. Behalve bij ouders wordt dit onderzoek afgenomen bij management,
medewerkers en de leerlingen van groep 6 t/m 8.
U kunt de vragenlijst invullen tot 17 april. De resultaten worden geanonimiseerd en zijn niet te
herleiden tot personen. Uiteraard wordt u na afloop geïnformeerd over de resultaten van het
onderzoek. De resultaten zullen ook binnen de medezeggenschapsraad en kinderadviesraad van onze
school besproken worden.
Mocht u geen e-mail ontvangen hebben check dan ook even uw spam mailbox. Enkele ouders gaven
aan dat de uitnodiging hier was terechtgekomen. Mocht u helemaal niets ontvangen hebben laat het
mij even weten door een mail te sturen naar directie@debontetol.nl
Alvast dank voor uw medewerking, namens het team van De Bonte Tol
Wilco van der Maas
Directeur

Meesters- en juffendag
Op donderdag 14 april zal de meesters- en juffenverjaardag
plaatsvinden. Op deze dag vieren alle meesters en juffen hun
verjaardag. Dit jaar is het thema: Glitter en Glamour. Iedereen mag in hun mooiste glitter en glamour
outfit naar school komen. De ochtend zal bestaan uit het vieren van de verjaardag van de meesters en
juffen. Dit jaar krijgen alle groepen een klassencadeau vanuit de Oudervereniging. De leerkrachten
krijgen per groep een cadeau wat goed in de klas te gebruiken is. In de middag zal er een eierenspel
plaats vinden met de groepen 1 t/m 8.

OV-nieuws
Waar is de oudervereniging (OV) op dit moment nou mee bezig? De afgelopen jaren hebben we het
i.v.m. corona iets rustiger gehad. Veel activiteiten konden niet doorgaan, maar we hebben
geprobeerd dit te vervangen door wat andere dingen. Bijvoorbeeld de patatkraam, een
chocoladepaasei met Pasen, een eindejaar cadeautje en een extra lekkernijtje met kerst.
Want als OV willen we ervoor zorgen dat de kinderen een leuke tijd op de Bonte Tol hebben!
Gelukkig kan er weer steeds meer. Vanaf deze week is het
schoolvoetbaltoernooi van start gegaan. De OV zorgt ervoor dat de
sporttassen klaar staan met de kleding, er flessen water inzitten en
iets lekkers is voor tussen de wedstrijden door.
Ook zorgen wij dat op de sportdagen, 21 april voor de kleuters en 11
mei voor groep 3 t/m 8, er een gezonde snack klaarligt, wat lekkers te
drinken en natuurlijk ook een ijsje. Deze zijn zelfs al ingeslagen!
Dit jaar kan ook de Avondvierdaagse weer doorgaan! De
voorbereidingen zijn hiervoor al in volle gang. Van 30 mei t/m 3 juni
kan er weer gewandeld worden, dus noteer deze data alvast in je
agenda! Later komt hier meer informatie over.
Kortom, we zijn weer druk bezig met het organiseren van allerlei
activiteiten!
De oudervereniging bestaat op dit moment uit:
•
Martine, moeder van Cas uit groep 5
•
Angele, moeder van Kaylen uit groep 4
•
Sonja, moeder van Floris uit groep 8 en Elise uit groep 6
•
Lilian, moeder van Zoey uit groep 7
•
Ankie, moeder van Joris uit groep 1
Door de overstap van een lid van de OV naar de MR zijn wij op zoek
naar nieuwe leden. Dus ben je geïnteresseerd, kom gerust eens kijken bij een vergadering! We
vergaderen ongeveer eens in de acht weken. Op de jaarkalender van school kun je zien wanneer de
vergaderingen zijn. De eerstvolgende vergadering is op 19 mei.

Hulpgezocht
We zijn al een tijd bezig met het opnieuw labelen van de leesboeken van groep 3 t/m 8. Maar er
moeten nog veel boeken met een sticker van het nieuwe Avi niveau voorzien worden.
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.
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. Ook kunt u op school de boeken labelen. U hoeft dan niet met een tas
boeken te sjouwen. U kunt zich aanmelden bij juf Gerrie.
g.kortekaas@debontetol.nl

De Grote Rekendag
Donderdag 17 maart stond de hele ochtend in het teken van rekenen. Het thema van De Grote
Rekendag was dit jaar ‘met sprongen vooruit voor de groepen 1/2' en de groepen 3 t/m 8 werkten
uit het Rekenlab.
Als opening van De Grote Rekendag gingen we met de groepen 1 t/m 8 naar buiten. Elk kind kreeg
van de eigen leerkracht een getalkaartje. De leerlingen kregen de opdracht om in de juiste volgorde
te staan. Het was soms wel even nadenken en zoeken naar het juiste getal, maar al snel werd er een
slinger gevormd.
In groep 1/2 zijn de kleuters aan de slag gegaan met verschillende
rekenactiviteiten. Tijdens het binnenspelen lagen er allerlei rekenspellen
en materialen klaar, zoals dobbelstenen, cijfer kleurplaten, puzzels,
insecten die je op kleur moest sorteren en in de juiste volgorde van de
getallenlijn moest plaatsen en nog veel meer.
In de kring hebben we het over de leeftijd van een lieveheersbeestje
gehad. De kinderen moesten de stippen van het lieveheersbeestje
tellen. En gingen nadenken over hoeveel jaar het lieveheersbeestje
volgend jaar zal worden.
In groep 2/3 en 4 was het thema: koekjes.
In groep 2/3 gingen ze eerst bekijken op welke manier de koekjes
ingepakt waren. Blijven de koekjes zo heel? Welke vormen hebben
de koekjes? Daarna naar een filmpje gekeken van een
koekjesfabriek. En toen zelf aan de slag! Eerst de plaatjes op
volgorde leggen en kijken of het recept klopt. Vervolgens het recept
maken. Wat heb je nodig en hoeveel? Dan is het kneden, kneden,
kneden en met een deegroller een platte plak maken. Eindelijk
mogen dan de koekjes uitgestoken worden. Twee mama’s hebben
de koekjes voor groep 3 gebakken zodat de kinderen ze ’s middags
lekker op konden smikkelen.
Groep 4 heeft verschillende rekenspellen gedaan in circuitvorm. Een
van de onderdelen van dit circuit was het opvolgorde leggen van een
koekjesrecept. Dit was nodig zodat we in de middag koekjes konden
gaan bakken. Het was best lastig om het deeg echt goed te krijgen.
Uiteindelijk was het toch gelukt en konden we gaan bakken. De rest van de dag stond het oventje te
werken en rook de klas helemaal naar koekjes!
In groep 5 hebben de kinderen geheimschrift ontcijferd en ook zelf gemaakt.
Later op de dag hebben we vliegtuigen gevouwen. De kinderen moesten
steeds het vliegtuigje verbeteren en aan het einde van de dag hebben we
buiten de vliegtuigen uitgeprobeerd. Zo konden we van elkaar zien hoe ver
het vliegtuig kwam.
Ook in groep 6 stond deze dag in het teken van geheimschrift. Na de
introductievideo zijn we meteen aan de slag gegaan met het ontcijferen van
de eerste boodschap. Dit lukte al snel. De kinderen bedachten daarna met
dezelfde ‘sleutel’ een eigen boodschap. Daarna gingen de kinderen met nog

vier andere geheimschriften aan de slag. Dit hebben ze heel goed
op weten te lossen. Tot slot bedachten de kinderen nog hun eigen
geheimschrift.
Groep 7 en 8 zijn in de ochtend naar een theatervoorstelling
geweest. In de middag hebben zij hun rekendagactiviteit gedaan.
Deze stond in het teken van spelletjes.
Groep 7 is bezig geweest met het onderzoeken van spellen. De
kinderen hebben geprobeerd om een strategie van een spel te
ontdekken.
Groep 8 was meer gericht op strategische rekenspellen. Ze gingen deze vergelijken en spelen. Daarna
hebben ze digitaal rekenspellen gespeeld, zoals Yahtzee en opdrachten bouwen met blokken. Verder
hebben zes kinderen zich gebogen over de Kangoeroewedstrijd.

Theatervoorstelling “Positief coachen van kinderen”
Op maandag 16 mei 2022 vindt er een leuke (gratis) voorstelling “Dat schiet
lekker op zo!” plaats in theater CulturA & Zo in Nootdorp. De voorstelling is voor
ouders en verzorgers en gaat over het positief coachen van kinderen en jongeren
binnen sportverenigingen. Kinderen kunnen tenslotte een hele uitdaging zijn.
Soms zit je met je handen in het haar! En wat doe je dan? Daarover gaat de
humoristische theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’. De
theatervoorstelling is voor ouders van sportende kinderen, coaches, trainers en
iedereen die een leuke voorstelling wil zien over positief coachen.
•
•
•
•

De toegang is gratis. Wel moet je je van tevoren aanmelden. Dat kan gemakkelijk via
https://positiefcoachen.nl/voorstellingen/nootdorp/ . Doe het meteen, want vol is vol!
De locatie is: theater Cultura & Zo (Dorpsstraat 7, Nootdorp).
De inloop is vanaf 19.45 uur, de voorstelling zelf van 20.00 tot 21.15 uur.
Voor de trailer, de foto’s en het verhaal, ga naar
www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/nootdorp.

Buurman Brombeer
De kleuters hebben geluisterd naar het verhaal:
Buurman Brombeer. Ze kregen les van de
bibliotheek Oostland.
Beer woont alleen, ver van de bewoonde wereld,
en dat bevalt hem uitstekend. Hij is dan ook
absoluut niet blij als hij buren krijgt. Konijnen
bouwen hun huis vlak- bij zijn huis. Het is gedaan
met zijn rust…
Ondanks dat het best spannend was, was het toch een heel grappig verhaal!

Zwerfafval
In samenwerking met de stichting Schoon Pijnacker gaat
onze school aan de slag met het zwerfafval wat rondom onze
school ligt. Zij hebben veel vrijwilligers die zwerfafval
opruimen in onze gemeente en merken dat het zichtbaar
schoner wordt. Van hen hebben we enkele grijpers
gekregen, zodat wekelijks een aantal kinderen van de
groepen 7 en 8 het afval kan opruimen.
De kinderen zijn natuurlijk ook geïnformeerd over de
gevolgen en het voorkomen van zwerfafval en
afvalscheiding. We hopen hiermee dat kinderen bewuster worden van hun eigen gedrag ten aanzien
van (zwerf)afval en afvalscheiding en dat het hen stimuleert hun gedrag indien nodig aan te passen.

IPC MP1
Groep 3 en 4 zijn deze week gestart met de unit “Bloemen en insecten”.
Als opening hebben de kinderen een stukje van Bee Movie gekeken.
Morgen gaan ze voor de kennisoogst samen naar het Corry
Besselingplantsoen. Daar gaan we op zoek naar planten en dieren die
de kinderen al kennen.

IPC MP2
De groepen 5 en 6 zijn vorige week begonnen met de unit “Schilderijen, foto’s en afbeeldingen”.
Tijdens het startpunt kregen alle kinderen een stukje van een schilderij, waarover ze aan de hand van
vragen in gesprek gingen. Door te kijken naar kleur, vorm, betekenis vormde zich uiteindelijk
groepjes die samen het schilderij compleet konden maken.
Bij de kennisoogst hebben de kinderen een mindmap gemaakt over wat ze al weten over dit
onderwerp. Wat leuk was om te zien, is dat er al best veel opgeschreven kon worden in de
mindmaps. De kinderen weten bijvoorbeeld al een aantal kunstenaars te noemen. De mindmaps
zullen gedurende deze unit steeds verder aangevuld worden.
Bij het eerste vak kunstzinnige vorming, werken we aan het
volgende doel: ‘Ik kan mijn werk verklaren door te vertellen
wat ik heb gedaan en waarom’. Tijdens de eerste les hebben
de kinderen gekeken naar landschapsschilderijen en foto’s.
Daarna hebben ze een schets gemaakt van wat ze zien
wanneer ze uit het raam kijken. De tweede les zijn ze aan de
slag gegaan met de schildertechniek pointillisme. De kinderen
zijn hier heel serieus en precies mee aan de slag gegaan. Dit
werk hebben de kinderen dan ook nabesproken volgens het
doel.
Al het gemaakte werk zal uiteindelijk bijdragen aan een tentoonstelling voor de ouders tijdens de
afsluiting.

IPC MP3: groep 7
Afgelopen week zijn de kinderen van groep 7 gestart met de unit “Hoe ziet onze wereld er uit?”.
Al miljarden jaren werken natuurkrachten op de vorm van de aarde in. Die veranderingsprocessen
gaan nog altijd door, nu op dit moment, overal om ons heen. In deze unit verdiepen we ons in de
fysische processen die vorm geven aan onze planeet. We staan ook stil bij de rol die we zelf spelen in
het beheren van onze planeet, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een prachtige
wereld.
We zijn de unit gestart met het maken van een
kalender rondom het thema “Planeet aarde”.
Vervolgens hebben de kinderen uit hun hoofd
een wereldkaart moeten tekenen, daarna
mochten ze deze vergelijken met de echte
wereldkaart. Welke gebieden kennen ze al?
Deze week zijn we gestart met de doelen van
aardrijkskunde. De kinderen weten nu
verschillende biomen te noemen. Nu gaan ze
onderzoeken welke kenmerken bij een bioom
horen, hoe kunnen ze dit bioom herkennen. Hiervoor moeten de kinderen geografische termen
gebruiken om een bioom te beschrijven en uit te leggen.

IPC MP3: groep 8
Groep 8 is alweer begonnen aan hun laatste unit van hun basisschoolcarrière “Reizen door de tijd”.
De unit gaat over de Tweede Wereldoorlog.
We hebben als startpunt een poster gemaakt met wat we allemaal al weten over de tweede
wereldoorlog en zijn we gestart met het kijken van de afleveringen “13 in de oorlog”. Steeds na het
kijken van een stukje aflevering bespreken we wat we gezien hebben, wat we al wisten en welke
nieuwe dingen we geleerd hebben die we op onze poster erbij kunnen zetten.
Gedurende de hele unit zullen we deze poster blijven
updaten door na iedere les of activiteit onze nieuwe
kennis op de poster erbij te schrijven. Wij denken dat
we het met één poster niet gaan redden, wat denken
jullie?
In de volgende nieuwsbrief zullen we het zeker weten,
maar tot die tijd zullen wij ons uiterste best doen om
zoveel mogelijk op de poster erbij te schrijven.

