Nieuwsbrief 10, 12-2-2021
29 augustus –
7 september
31 augustus
6 september
7 september
8 september
9 september
16 september

Startgesprekken groep 2 t/m 8
MR vergadering 19:30
Spreekuur schoolmaatschappelijkwerk
8:30-9:00
KAR overleg
OV vergadering 19:45
Theaterdag
KAR overleg

Schoolgids
Bij deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar vindt u ook de schoolgids 2022-2023 als
bijlage. Om de milieu en kosten te besparen ontvangt u een exemplaar via Social Schools.
Vanaf bladzijde 25 leest u informatie voor dit schooljaar.
In de zomervakantie is bekend geworden dat er een nieuwe schoolmaatschappelijk werker, Mandy
de Keijzer, aan onze school verbonden is.
In deze nieuwsbrief leest u hier ook meer informatie over. Echter op pagina 35 staan nog de
gegevens van onze vorige schoolmaatschappelijk werker Suzanne Stapper.

Kernteam op school
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor
bijna alle jeugdhulp. Om de toegang tot deze hulp zo
eenvoudig mogelijk te maken heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp het kernteam geformeerd.
Voor de samenstelling van dit team zijn ervaren professionals bij elkaar gebracht met uiteenlopende
ervaring en expertise.
Wat doen wij?
Vanuit het kernteams helpen wij mee om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien.
En hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien maakt de leerkracht of u als
ouder, zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief
gedrag vertoont. Wij proberen hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school.
Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u
wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds het uitgangspunt. Maar
als meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf hulp te bieden of door te
verwijzen naar andere vormen van (vrijwillige of professionele) hulp.
Hoe komt u met mij in contact?
U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen:
• Als school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u besproken.
Vervolgens kunnen de Intern Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator in
overleg met u contact met mij opnemen. Ik neem daarna contact met u op voor een
kennismakingsgesprek.
• Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern Begeleider,
Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator. U kunt ook rechtstreeks contact met mij op

nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan uw hulpvraag te gaan werken,
stellen we de school hiervan op de hoogte.
Ik ben iedere 1e dinsdag van de maand op school aanwezig van 8:30 tot
ongeveer 9:00 en kunt u op dat moment ook langskomen.
Mandy de Keijzer | medewerker kernteam / SMW
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA | Pijnacker
Telefoon 14 015 |M 06 21 000 967
Email: m.dekeijzer@pijnacker-nootdorp.nl

Even voorstellen
Dit jaar hebben we veel nieuwe leerkrachten en stagiaires op De Bonte Tol. Zij stellen zich aan u voor.
Romina (groep ½)
Mijn naam is Romina en ik ben 22 jaar oud. Vorig jaar heb ik de
Bachelor Psychologie aan de Universiteit Leiden afgerond.
Tijdens deze studie ben ik gaan werken bij Inzowijs, waar ik
kinderen met psychische- en/of gedragsproblematiek begeleid.
Hier ontdekte ik mijn passie voor het werken met kinderen en
daarom besloot ik na Psychologie te starten met de versnelde
lerarenopleiding. Op dit moment zit ik in het tweede gedeelte
van mijn eerste jaar. Aankomend schooljaar zal ik tot februari
stage lopen in groep 1/2 bij juf Artie. Ik heb er heel veel zin in!
Manon (groep 4)
Mijn naam is Manon en ik ben vanaf dit schooljaar werkzaam bij De Bonte
Tol. Hier geef ik les aan groep 4, samen met Maaike en Ayse. Ik ben
momenteel nog bezig met de pabo en zit in de laatste fase van de opleiding:
de LIO-stage.
Ik ben 22 jaar en kom uit Den Haag. Ik haal mijn energie uit lesgeven en doe
dit dan ook met plezier! Naast het lesgeven vind ik het leuk om in mijn vrije
tijd te voetballen. Ook houd ik van koken en reis ik graag. Mijn leukste reis
tot nu toe was mijn 5 maanden stage op Aruba. Het was bijzonder om een
ander soort onderwijs te mogen ervaren dan dat ik gewend ben.
Ik kijk met veel plezier uit naar het nieuwe schooljaar!
Jessie (groep 5)
Mijn naam is Jessie Hogervorst, een van de nieuwe meesters van OBS de
Bonte tol. Op de dinsdagen ben ik te vinden in de gymzaal waar ik juf Meike
assisteer bij de gymlessen voor mijn sportstage. Op woensdag sta ik als
meester voor groep 5.
Zelf kom ik uit Ypenburg en ben ik in mijn vrije tijd vaak te vinden op de fiets of
achter de computer waar ik graag spelletjes op speel. Een leuk feitje over
mijzelf is dat ik uit een echte golf familie kom en dit in mijn jeugd ook 7 jaar
lang heb gedaan.

Jolien (groep 6)
Ik ben Jolien en ik woon in Leidschendam. Ik zit in mijn vierde jaar
van de Academische Pabo Rotterdam. Vorig jaar was ik al te vinden
op De Bonte Tol in groep 7. Dit jaar ga ik als LIO-student aan de slag
in groep 6 voor mijn afstudeerstage.
Naast het lesgeven en studeren ben ik veel te vinden in het
zwembad. Ik ben namelijk badjuf, synchroonzwemtrainster en zelf
een fanatieke zwemster.
Hopelijk hebben jullie net zo veel zin in dit schooljaar als ik!
Sam (groep 8)
Ik ben Sam en ik geef dit schooljaar les aan groep 8. Daar heb ik heel veel
zin in! Ik ben opgegroeid in Den Haag maar woon al een aantal jaar in
Rotterdam. Ik hou van zingen en theater dus de musical is voor mij een
groot feest.

Gym op De Bonte Tol
De eerste weken doen wij in de gymles groene spelen.
Deze spellen zijn gericht op elkaar leren kennen en
samenwerken.
De rest van het jaar werken we het meest in drie vakken.
De groep wordt dan in drieën verdeeld en elk groepje
komt langs alle vakken. Elke week staat er van twee
leerlijnen een doel centraal waar we 3 tot 4 weken op
verschillende manieren aan werken. In de andere vakken
worden dan activiteiten gedaan die de leerlingen
zelfstandig kunnen.
Een voorbeeld van een leerlijn is “springen”. Een doel
hiervan, waar we de komende periode aan gaan werken, is
springen in de minitrampoline. Er wordt dan geoefend met
op de juiste manier in de trampoline springen na een
aanloop en goed landen. Het overzicht van alle leerdoelen
van bewegingsonderwijs vindt u hier: Bewegingsonderwijs - kerndoel 57 - SLO.
Naast de gewone vaardigheidsdoelen zijn er voor het bewegingsonderwijs ook doelen die te
maken hebben met de omgang met anderen en het materiaal in de gymzaal. Denk hierbij
aan handelen volgens afgesproken regels, in je groepje afspraken maken over de
teamindeling, het verdelen en wisselen van taken binnen je groepje en klasgenoten helpen
bij een activiteit. Dit is de basis voor een veilige gymles voor iedereen.

Gymkleding
De meeste kinderen zijn hard gegroeid het afgelopen jaar en zijn toe aan nieuwe
gymschoenen en -kleding. Hieronder leest u wat wij verwachten van de gymkleding.
Gymschoenen/kleding groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 dragen de kinderen stevige gymschoenen in de gymles. Zachte turnschoentjes
zijn ook prima, maar kunnen als ongemakkelijk worden ervaren bij onderdelen zoals
voetbal. Let bij het aanschaffen van de schoenen op dat de schoenen een witte of lichte zool
hebben. Zwarte zolen zijn niet toegestaan in de gymzaal.
Onder goede gymkleding verstaan wij een dunne sportbroek of -legging en een t-shirt. Een
turn- of balletpakje mag ook. Dikke joggingsbroeken zijn niet prettig aangezien het erg warm
kan worden in de gymzaal.
Gymschoenen/kleding kleuters
Bij de kleuters mogen de kinderen op blote voeten of op gymschoenen gymmen. Ook dragen
zij sportkleding waarin ze makkelijk kunnen bewegen. Belangrijk is dat zij dit zelf aan en uit
kunnen trekken.
Jeugdvoorstellingen in Theater CulturA & Zo
Theater CulturA & Zo in Nootdorp heeft een speciaal programmaboekje met alle jeugdvoorstellingen
uitgebracht. Dit omdat de jeugdvoorstellingen nogal eens ondersneeuwden in het overweldigende
aanbod van alle voorstellingen in CulturA & Zo. Uw kind krijgt via de school een exemplaar van dit
jeugdboekje mee naar huis. Zo heeft u een overzicht wat er op theatergebied te beleven is in de
buurt. Het boekje geeft een leuke aanleiding om samen met uw kind naar het theater te gaan.
CulturA & Zo vindt cultuur niet voor niets zo belangrijk. Gebleken is dat hoe jonger je aan cultuur
‘doet’, hoe beter je hersenen zich gaan ontwikkelen. En dat betekent dat ook andere vaardigheden,
zoals rekenen en lezen sneller aangeleerd worden. Het is dus een win-winsituatie om naar de
bibliotheek te gaan, een film te kijken, muziek te maken, te dansen en naar het theater te gaan. En
dat kan allemaal in CulturA & Zo!
Alles over dit aanbod voor de jeugd staat dus in het boekje dat uw kind mee naar huis krijgt. U bent
altijd van harte welkom om eens een kijkje te komen kijken naar dit veelomvattende cultuurhuis in
Nootdorp. U kijkt samen met uw kind de ogen uit.
Meer informatie over CulturA & Zo is te vinden via www.culturaenzo.nl. Daar vindt u ook het gehele
theaterprogramma. Heeft u vragen? Mail naar contact@culturaenzo.nl.

