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KAR in actie voor een rookvrije generatie
De afgelopen week zijn de leerlingen van de Kinderadviesraad bezig
geweest met de campagne voor de rookvrije generatie. U heeft ze vast
in actie gezien. In de ochtenden en in de middagen gingen de kinderen
in verschillende ploegen een week lang het voorplein op om folders uit
te delen en om het gesprek aan te gaan met ouders. We hebben veel
leuke en aanmoedigende reacties mogen ontvangen. Dank daarvoor!
Aan het eind van de week merkten we dan ook dat veel ouders op de
hoogte waren en ook al een folder hadden ontvangen.
De gemeente heeft afgelopen week ook zijn steentje bijgedragen met
het plaatsen van een rookvrije generatie stoeptegel. Wat een mooie kroon op deze actie!
We hopen dat met deze actie en de nieuwe stoeptegel dat het uitzetten van de auto’s en het niet
roken tijdens het wachten op het voorplein iets heel gewoons zal zijn en blijven. Laten we daar met
zijn allen voor gaan.

Avondvierdaagse
Het gezelligste wandelevenement voor jong en oud kan na een paar jaar weer gezamenlijk
doorgaan. Van maandag 30 mei tot vrijdag 3 juni wordt de avondvierdaagse Pijnacker gelopen en De
Bonte Tol doet natuurlijk ook mee! We kunnen meewandelen met 3 verschillende afstanden: 2,5km,
5km of 10 km. Dus zoek die wandelschoenen op en schrijf je in.
Alle kinderen en zelfs alle ouders kunnen zich inschrijven voor
diverse afstanden via de link op social schools of de
website. Per persoon (die meeloopt voor een medaille) is het
inschrijfgeld €4,50
Inschrijven kan t/m 20 mei, dus wees er snel bij.

Coöperatief leren
In de nieuwsbrief van november bent u geïnformeerd over coöperatief leren op De Bonte Tol.
We bieden ongeveer elke 6 weken een nieuwe structuur
aan. Zo hebben we afgelopen periode “Tweegesprek op
tijd” ingezet. De kinderen vertellen binnen een
afgesproken tijd aan hun maatje wat ze over een
bepaald onderwerp weten. Hun maatje luistert en
reageert daarna met een positieve opmerking.
Vervolgens wisselen de maatjes van rol. Niet alleen zijn
de kinderen bezig met lesstof, ze verbeteren ook hun
sociale vaardigheden (denk aan de beurt nemen,
complimenten aanvaarden, geduld hebben, verschillen
respecteren.
Misschien heeft u de volgende structuur al zien hangen
in de hal of in het klaslokaal: Gedachten Notities. Bij
deze structuur geeft de leerkracht een onderwerp op
(zoals woorden die beginnen met de “b”, hoofdsteden
van Europa, snaarinstrumenten, woordsoorten), krijgen
de kinderen nadenktijd en vervolgens schrijven ze zoveel
mogelijk ideeën op een papiertje. Op elk papiertje mag
maar 1 notitie, zo proberen de kinderen met hun maatje
hun hele tafel vol te leggen met notities. Daarna kunnen
deze notities nog gerubriceerd of gegroepeerd worden.

OV-nieuws
De afgelopen periode is de oudervereniging achter de schermen weer druk bezig geweest. Veel
kinderen hebben meegedaan aan de kangoeroewedstrijd die bekostigd werd door de
oudervereniging. Bij de meesters- en juffendag hadden de kinderen een lekker extraatje en de
klassencadeaus zijn medemogelijk gemaakt door hen.
Op het gebied van sport op school zijn ze ook weer flink actief. Wellicht heeft u zich al ingeschreven
voor de avondvierdaagse. Deze wordt voor ons door de oudervereniging georganiseerd. De tenues
van de sporttoernooideelnemers lagen ook weer mooi op tijd klaar. Voor de sportdagen hebben zij
de springkussens betaald met het geld van de ouderbijdrage. Daarbij waren de lekkere snacks en
drinken voor in de pauze geregeld door de oudervereniging.
Niet te vergeten is de organisatie rondom de schoolfotograaf. Het is heel fijn dat de oudervereniging
deze taak op zicht neemt.

Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 18 maart vond de Kangoeroe-wedstrijd plaats.
Maar liefst 8 singles en 10 duo’s hadden zich opgegeven om met
deze leuke reken- en wiskundewedstrijd mee te doen. In totaal
hebben er dus 28 knappe koppen meegedaan! Er werd gezweet,
gepuft en geploeterd op de moeilijke sommen.
De kinderen hebben afgelopen week hun oorkonde met hun
score en bijbehorende prijsjes in ontvangst genomen. We hopen
dat er volgend schooljaar nog meer kinderen het leuk vinden
om mee te doen aan deze wedstrijd.

Terugblik meesters- en juffendag
Op donderdag 14 april vierden alle meesters en juffen van De Bonte Tol hun verjaardag. De kinderen
en leerkrachten mochten met hun mooiste kleding naar school komen, want het thema was ‘Glitter
en Glamour’. Wat hadden veel kinderen (en ouders) hun best gedaan! Er waren heel wat mooie
creaties te bewonderen.
Het was een gezellige dag, met kinderen die verkleed waren, cadeautjes uitpakken,
verjaardagsliedjes zingen en verschillende spelletjes. Iedere groep had in de ochtend een eigen
feestelijk programma. In de middag was er een vossenjacht met de hele school.
We willen de oudervereniging bedanken voor de leuke klassencadeaus. Iedere groep heeft namens
de kinderen en ouders een cadeau gekregen wat goed gebruikt kan worden in de klas. Ook willen wij
iedereen bedanken voor de mooie tekeningen en andere knutselwerkjes.

Sportdagen
Op 21 april hadden de kleuters hun sportdag. Groep 3 t/m 8 waren op woensdag 11 mei aan de
beurt. Wij willen alle ouders die er waren bedanken voor hun hulp.
Kleuters
De sportdag van de kleuters stond helemaal in het teken van ridders en prinsessen. Leuk was dat er
ook een aantal oudste peuters van Blos op bezoek waren. Er waren verschillende spelletjes zoals:
schommelen, ringsteken, torentikspel, lopen over de kasteelmuur, ringgooien, crocket, paardrijden,
lopen als een prins/prinses, slingeren over de slotgracht, draken rollen, de kasteelmuur beklimmen
en springen als een kikkerprins.
Na het sporten hadden zij flinke trek gekregen en hebben ze gesmuld van de komkommertjes.
’s Middags werd de dag afgesloten in het zonnetje met een waterijsje. Het was een super gezellige
dag. Iedereen heeft goed zijn best gedaan en elkaar geholpen met de spelletjes!

Groep 3 t/m 8
Het was weer een geslaagde sportdag voor de groepen 3 tot en met 8!
Groep 3, 4 en 5 hebben in kleine groepjes allerlei spelletjes gedaan van de waslijn. Hier was vooral
het springkussen, voetbal en het circus erg in trek. Groep 6, 7 en 8 streden in teams tegen elkaar met
allerlei verschillende sporten. Ook waren er twee onderdelen waarbij de samenwerking tussen de
kinderen op de proef werd gesteld.
Wat hebben we geboft met het lekkere weer! Door de wind waaide af en toe een spelonderdeel
weg, maar dat mocht de pret zeker niet drukken.

IPC MP1
Groep 3 en 4 hebben de afgelopen periode veel over insecten geleerd. Ze hebben onderzocht wat
het verschil is tussen een gewoon huisdier zoals een poes en een insect als huisdier. Hier kwam uit
dat de verzorging toch wel heel erg anders is. Bij kunstzinnige vorming hebben de kinderen naar
aanleiding van schilderijen van Vincent van Gogh zelf kunstwerken gemaakt met bloemen en/of
insecten. Afgelopen week zijn de kinderen meer te weten gekomen over mieren- en bijenkolonies.
Wist u dat ze in hun taakverdeling eigenlijk heel erg op mensen lijken?

IPC MP2
De groepen 5 en 6 zijn alweer even bezig met de
unit “Schilderijen, foto’s en afbeeldingen”. De
afgelopen weken hebben de kinderen werk van
Picasso bekeken en zijn vervolgens zelf in Picasso
stijl aan de slag gegaan. De kinderen moesten
een voorwerp op wit papier tekenen en deze
opvullen met uit tijdschriften geknipte plaatjes.
De eis hierbij was dat ze minimaal 10 stukjes
moesten zoeken en knippen.
Ook zijn de kinderen aan de slag gegaan met een
plattegrond maken van de schoolomgeving.
We hebben de verschillen tussen schilderijen en
plattegronden besproken. De kinderen hebben met behulp van Google Maps een plattegrond met de
route van huis naar school gemaakt. Hierbij moesten zij symbolen gebruiken en laten zien in een
legenda wat deze symbolen betekenen.
De afgelopen week hebben de kinderen naar rotsschilderingen gekeken en ook zelf een
rotsschildering gemaakt. Komt u ook kijken naar onze mooie kunstwerken?

IPC MP3: groep 7
We zijn alweer even bezig met het thema: “Hoe ziet onze wereld eruit?”. Op dit moment
werken we aan het vak natuur. We hebben bodemonderzoek gedaan. Tijdens dat onderzoek
hebben we verschillende typen gesteentes en bodemsoorten geclassificeerd. Op dit moment
leren we meer over de bewegingen van de aarde, zon en maan en wat voor gevolgen die
voor ons hebben. We gaan nog op onderzoek naar verschillende soorten wolken en hoe ze
ontstaan.
We kijken al uit naar de afsluiting: een bezoekje aan Oneplanet (voorheen Museon)!

