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Terugblik schooljaar 2021 - 2022
Het einde van schooljaar 2021-2022 is in zicht.
Gisteren gleden we de school uit en sluiten we voor enkele
weken de deuren voor een welverdiende zomervakantie!
Aan het begin van het schooljaar in 2021-2022 golden nog
steeds de beperkingen rondom de Coronacrisis. Gelukkig kon
na een lange periode van uitstel het kamp voor de groepen 5
t/m 8 wel doorgaan.
Rond november liep het aantal Coronabesmettingen echter
hoog op en was het de regel dat kinderen in isolatie moesten
wanneer een klasgenoot of leerkracht besmet was. Het
gevolg was dat hele groepen thuis moesten blijven en
thuisonderwijs moesten volgen. Nieuw was dat er vanaf
groep 5 zelftesten uitgedeeld werden aan kinderen. Voor de
kerstvakantie werd een sluiting van de basisscholen
afgekondigd. Gelukkig konden we net op tijd nog een
kerstontbijt organiseren voordat de lockdown in ging.
Na de kerstvakantie ontstond er, door het vertrek van juf Tessa, een vacature in groep 4. Ook het
leerkrachtentekort werd op onze school merkbaar. Het wordt steeds lastiger om in deze tijd van
personeelstekorten goede en geschikte leerkrachten te vinden en openstaande vacatures in te
vullen. Ook voor de formatie van het komend cursusjaar blijkt het vinden van leerkrachten een groot
probleem. Gelukkig zijn leerkrachten op onze school bereid om tijdelijk extra te werken en desnoods
aan twee groepen les te geven. Dit is heel waardevol en noodzakelijk om de bezetting steeds weer
rond te krijgen.
Op 25 januari werd op onze school een onderwijskundige audit afgenomen. We konden een
zorgvuldig en goed beeld van onze school laten zien. Het pedagogisch en didactisch handelen van
leerkrachten en de leerlingenzorg is goed op orde. De leerresultaten zijn voldoende. Een mooi
uitgangspunt om ons onderwijs en de school nog verder te ontwikkelen en te laten groeien.
Op 24 februari begint de oorlog in Oekraïne, een schok voor iedereen, die ook doordringt tot in de
scholen. Ook op onze school zijn er inmiddels vijf kinderen uit Oekraïne die in gastgezinnen
opgevangen worden en bij ons meedraaien. Gelukkig kunnen we de leerlingen op onze school een

veilige plek bieden. Met behulp van ons NT2-programma (Nederlandse als tweede taal) krijgen de
leerlingen enkele uren les van juf Dianne in de Nederlandse taal. Daarnaast zijn de leerlingen in hun
eigen groep en het is mooi om te zien dat er ook veel hulp is van medeleerlingen.
Dit jaar hebben de groepen 3 t/m 6 nieuw meubilair gekregen. Alle leerlingen uit deze groepen
hebben nu tafels op één hoogte. Alleen de stoelen zijn aangepast aan de lengte en leeftijd van de
leerlingen. In 2023 krijgen de groep 7 en 8 nieuw meubilair en dan zijn alle groepen inmiddels
voorzien van nieuwe kasten, tafels en stoelen. Het nieuwe meubilair is mede uitgezocht door de
kinderen van de kinderadviesraad (KAR). Ook dit jaar is de kinderadviesraad een aantal keer bij elkaar
gekomen. Leerlingen geven advies over schoolzaken. De Kinderadviesraad heeft onlangs
meegedacht over het rookvrije schoolplein en heeft hier ook ouders bewust van gemaakt. Het gaat
hier niet alleen om roken op het schoolplein maar ook om het uitzetten van de motor van de auto op
de parkeerstrook bij het wegbrengen van kinderen. Fijn dat we op deze manier kinderen bewust
maken en leren om een rol nemen in hun eigen ontwikkelingsproces en zaken die daar bij horen.
Op leerniveau zijn we ondanks de Corona beperkingen ook doorgegaan met de plannen en doelen
die we willen bereiken. Zo zijn we verder gegaan met de invoering van de nieuwe rekenmethode, is
er een nieuwe schrijfmethode in de onderbouw, zijn er nieuwe laptops aangeschaft en hebben we
als team een training rondom coöperatief leren gevolgd. Ook is ons gedragsprotocol uitvoerig
besproken. Wat betreft het laatste zullen we na de zomervakantie weer starten met de Gouden
Weken. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar, waarbij we schoolbreed
intensief werken aan de groepsvorming om van daaruit optimaal tot leren te kunnen komen.
Een woord van dank aan ouders die voor en achter de schermen geholpen hebben. Het is fijn om te
zien dat er een actieve Oudervereniging en een betrokken Medezeggenschapsraad is. Een woord van
dank aan de voorzitter van de Oudervereniging: Martine van Teerns. Enkele jaren heeft zij de
vergaderingen van de Oudervereniging geleid en na de vakantie zal zij het stokje als voorzitter gaan
overdragen.
Zoals eerder genoemd waren er diverse wisselingen op personeelsgebied. In het formatieoverzicht
van vorige week heeft u kunnen lezen dat we afscheid gaan nemen van juf Joyce, juf Martine en juf
Chloé. We bedanken hen voor alle inzet voor De Bonte Tol en wensen hen veel succes bij de nieuwe
wegen die zijn gaan inslaan. Gelukkig hebben we ook nieuwe mensen aan onze school kunnen
verbinden. We heten juf Manon, meester Sam, meester Jessie en juf Jolien van harte welkom op
onze school en wensen hen een fijne werktijd toe.
Voor de meivakantie zijn er tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en personeel uitgezet.
Afgelopen week kwamen de eerste resultaten en overzichten binnen. Deze zullen we uitvoerig
doornemen in het team en met de MR. Na de zomervakantie geven we u hier de uitkomst van.
Momenteel zijn we volop bezig met de jaarplanning voor volgend schooljaar. Voor het komende jaar
2022-2023 en staan er weer veel leuke en uitdagende zaken op het programma.
Voor nu wens ik u en jullie, namens het team van De Bonte Tol, een hele fijne zomervakantie toe!
Wilco van der Maas
Directeur

Afscheidsmusical groep 8
Het zit er weer op! De groep 8 leerlingen hebben hun musical
opgevoerd voor de kinderen, ouders, familieleden en andere
belangstellenden. Het was een groot succes!

De kinderen hebben de afgelopen weken druk geoefend met
hun tekst en de liedjes. Ze zijn op zoek gegaan naar een goede
outfit voor hun personage in de musical. Als snel werd het
lokaal voller en voller met allerlei spullen voor de musical.
Maandagavond en dinsdagavond zat het speellokaal helemaal
vol en hebben de kinderen van de groepen 8 alles uit de kast
gehaald. Dinsdagmiddag speelden ze voor de leerlingen van de
school en dat was ook genieten. Met open mond zaten
sommige leerlingen te kijken en bleven ze toch wel anderhalf
uur goed op hun stoel zitten kijken. Het zijn fantastische
voorstellingen geweest en we zijn super trots op de kinderen!
Ook willen wij alle ouders bedanken die ons hebben geholpen met het maken van het decor en
kostuums en het oefenen van de teksten/liedjes en het souffleren. Zonder hen hadden wij het niet
kunnen doen. De OV bedanken we voor alle drankjes en versnaperingen voor en na de musical, het
was een gezellig afscheidsfeestje op de dinsdagavond met ouders en de teamleden en de leerlingen
hebben lekker gefeest en gedanst in het speellokaal.
Meester Mike en juf Linda

OV-nieuws
Op 25 juni is het schoolkorfbaltoernooi geweest op de velden van Avanti. We hebben met heel erg
enthousiaste teams meegedaan. Groepen 4 en 5 kwamen zelfs met bekers terug naar school. Zij
hebben beiden alle wedstrijden van hun poule gewonnen. Tussendoor was er voor alle kinderen iets
lekkers te eten en drinken namens de oudervereniging.
In deze laatste week was er natuurlijk de afsluiting van groep 8 met o.a. de musical. Wat een feestje
is dat! Met een aantal leden van de oudervereniging hebben wij ervoor gezorgd dat het gezellig
versierd was. Ook de catering was voor de kinderen en het publiek werd gedaan door ons.
We wensen alle 8e groepers veel succes en vooral plezier bij hun volgende school!
Op de laatste schooldag hebben we als afsluiting van het schooljaar en als start van de
zomervakantie voor alle kinderen lekkere ijsjes geregeld.
Herinnering bekijken schoolfoto’s
Onlangs heeft schoolfotograaf Vandenberg-ID, schoolfoto’s gemaakt. Schoolfoto’s bieden u en
andere familieleden vaak een leuke indruk van uw opgroeiende kind en bieden u een mooie
herinnering voor later!
Denkt u er a.u.b. aan om de foto’s in de webshop te bekijken, de foto’s staan nog 8 dagen online.
Heeft u ook al gekeken op www.vandenberg-schoolfoto.nl?

OPROEP!
Vanaf volgend jaar hebben we hard nieuwe OV-leden nodig om leuke dingen te kunnen blijven
organiseren voor de kinderen! Wanneer we met genoeg mensen zijn kunnen we de taken
gemakkelijk verdelen en is het niet veel werk om alles voor elkaar te krijgen.
Heeft u interesse, of twijfelt u? Kom eens vrijblijvend bij een vergadering kijken of het iets voor u is.
U bent van harte welkom op onze eerste vergadering in het nieuwe schooljaar op 8 september.

Gezonde school
De Bonte Tol wil een gezonde school zijn. Daar hoort goede voeding bij en beweging. Vanaf
schooljaar 2022-20323 nemen de kinderen elke dag fruit of groente mee voor het tienuurtje. Tijdens
de lunch eten ze hun meegebrachte boterhammen op. We waarderen het als u herbruikbare bekers
of drinkflessen meegeeft in plaats van pakjes drinken.

Schoolreisje naar de Speeldernis
Op maandag 20 juni zijn de groepen 1 tot en met 4 op schoolreisje geweest naar de Speeldernis.
Groep ½
Water, zand en mooi weer! Het was echt genieten van de Speeldernis. De kinderen hebben heerlijk
gespeeld met elkaar. Een groepje kinderen gingen aan de slag met takken en hadden toen een
boomhut gemaakt. Zo kwamen ook interessante gesprekken op gang bij de kinderen; is een spin een
insect? Een vlinder, is dat ook een insect? Gelukkig hadden wij in de klas het over kriebelbeestjes
gehad en wisten de kinderen het antwoord.

Groep 2/3
Het zag er even naar uit dat het schoolreisje naar de Speeldernis niet door kon gaan, maar gelukkig
waren er toch genoeg ouders die de kinderen en de juf naar de Speeldernis wilde brengen en halen
en drie ouders wilde ook een groepje begeleiden.

Het was droog en zonnig weer en dat heb je wel nodig in de Speeldernis. De kinderen vermaakte zich
met zand en water en enkele speeltoestellen. Ze hebben genoten. Moe en weer “schoon” gingen we
weer terug naar school.

Groep 4
Met groep 4 zaten we in het gedeelte met dieper water. Dit zorgde
voor veel natte kinderen en een flinke modderboel. Gelukkig
waren we, op een na, niet bang om vies te worden. Verder werden
er hutten gebouwd en er was genoeg te ontdekken. Een geslaagd
schoolreisje dus!

Terugblik schooltoernooien
Voor het eerst in twee jaar werden er weer schooltoernooien gespeeld. In april werden wij op het
schoolvoetbaltoernooi vertegenwoordigd met teams uit groep 5, 6, 7 en 8. Ondanks dat ze niet in de
prijzen zijn gevallen hebben de jongens en meiden het wel heel erg naar hun zin gehad.
Hierna volgde het handbaltoernooi in mei waarbij we een team 4
en een team 4/5 hadden. Ook waren er een aantal leerlingen uit
groep 3 die meededen met de vrije training (stiekem hebben ze
zelf een paar wedstrijden meegespeeld met groep 4). Er werd
fanatiek gespeeld en uiteindelijk ging team groep 4/5 er met de
derde prijs vandoor.
Het laatste toernooi van dit jaar
was het korfbaltoernooi met een team 3/4, team 4/5 en een team
6/7/8. Het bovenbouwteam heeft ondanks de diverse samenstelling
van het team onwijs goed samengespeeld. Helaas zat er voor hen geen
prijs in dit jaar. Beide middenbouwteams zijn wel in de prijzen
gevallen. Na een aantal spannende wedstrijden zijn zij allebei als
poulewinnaar een beker in ontvangst mogen nemen.
Voor de kleuters was er een korfbalinstuif, hierbij waren zes van onze
kleuters aanwezig.
Alle vaders en moeders die hebben geholpen willen wij via deze weg
bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.

Nijntje Pleintje
Vanaf volgend schooljaar gaan alle kleuters van obs De Bonte Tol aan de slag voor hun Nijntje
Beweegdiploma. Het Nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen, samengesteld door de
KNGU, waarin kinderen spelenderwijs alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Naast de
kleuterlessen op school zal er in het nieuwe schooljaar ook een peuterles worden opgestart voor
kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Op donderdag 30 juni was er op het voorplein verschillende beweeglessen van Nijntje pleintje
georganiseerd. Alle kinderen van 2 tot en met 6 jaar mochten lekker spelen, dansen en bewegen. De
peuters en kleuters hadden het onwijs naar hun zin gehad. Volgend schooljaar zullen we weer een
aantal Nijntje Pleintjes organiseren!

