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20 september
21 september
21 – 23
september
26 – 30
september
3 – 5 oktober
4 oktober
5 – 7 oktober
6 oktober
6 – 7 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
14 oktober

nijntje pleintje 14:00
KAR overleg
Papiercontainer parkeerplaats Ackerweide
Week tegen pesten
Schoolkamp groep 6 en 7
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk
Schoolkamp groep 5 en 8
Feestavond groep 1 t/m 4
Slaapfeest groep 3 en 4
Studiedag
KAR overleg
Boeken- en spellenmarkt
Nieuwsbrief 3

Wat te doen bij wijziging van AVG-toestemming en persoonlijke gegevens
Herinnering AVG toestemming beeldmateriaal
Tijdens schoolactiviteiten kunnen foto’s en filmopnames worden gemaakt van uw kinderen.
U heeft daarvoor een formulier ingevuld of op het inschrijfformulier bij aanmelding voorkeuren
aangegeven. Deze toestemming geldt voor de gehele periode dat uw kind op onze school verblijft,
tenzij u uw toestemming (op onderdelen) intrekt of wijzigt. Dit moet schriftelijk op een nieuw
formulier dat u dan ook weer ondertekent.
U kunt het formulier inleveren bij de administratie of sturen naar info@debontetol.nl
Dit geldt ook voor publicatie van beeldmateriaal dat u apart aanvinkt in de Social Schools app. Als
deze voorkeuren anders zijn dan u eerder heeft aangegeven op het formulier dan vragen wij u deze
ook aan de administratie te sturen d.m.v. een nieuw AVG-formulier.
Jaarlijks herinneren wij u aan bovenstaande in de nieuwsbrief en schoolgids, mocht u uw keuzes
willen wijzigen.
Het formulier vindt u op de website bij downloads privacy en AVG:
https://debontetol.nl/downloads/
Wijzigingen in persoonlijke gegevens
Wanneer u in Social Schools uw persoonlijk profiel bijv. adres, telefoongegevens noteert en dit is een
ander adres dan in het leerling administratiesysteem Parnassys staat wordt dit niet automatisch
doorgevoerd. (Social schools heeft nl geen verbinding richting Parnassys)
Wilt u veranderingen in uw persoonlijke gegevens/situatie altijd doorgeven aan de administratie via
info@debontetol.nl?

Terugblik theaterdag
Afgelopen vrijdag vond de jaarlijkse theaterdag plaats. Dit jaar
werkten alle klassen aan het project ‘Jungle Beats’. Elke groep
was gekleed in de kleuren die passen bij hun eigen thema. Dit
zag er heel mooi uit. Samen met de docenten van De
Klankenkaravaan hebben de kinderen tijdens een workshop
geoefend met een muzikaal stukje voor de voorstelling. Dit
alles kwam bij elkaar in een muzikale voorstelling met de hele
school. Het leuke was dat er dit keer
weer ouders konden komen kijken bij
de voorstelling. De regen leek het
even in de weg te staan, maar iedereen heeft uiteindelijk binnen in het
speellokaal van de voorstelling kunnen genieten. De opkomst was groot en
het was weer ouderwets gezellig tijdens de voorstelling.
Het was een zeer geslaagde dag met een mooie eindvoorstelling! We
bedanken alle ouders nogmaals voor hun komst. We hebben genoten van
de muzikaliteit en de inzet van de kinderen deze dag.

nijntje op obs De Bonte Tol
Goed leren bewegen doen kinderen het makkelijkst op een leuke manier. Daarom kunnen onze
eigen kleuters en alle peuters uit Pijnacker bij ons het nijntje Beweegdiploma halen!
Volgende week dinsdag 20 september vanaf ongeveer
14:00 is er weer een nijntje pleintje waarbij alle kinderen
van 2 tot 6 jaar lekker kunnen spelen en dansen. Alle
broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en buurtkinderen zijn
welkom. Onze eigen kleuters komen natuurlijk ook zelf
spelen met hun juf.
Wat is het nijntje Beweegdiploma?
Het nijntje Beweegdiploma biedt jonge kinderen wekelijks
speelplezier, terwijl ze op hetzelfde moment alle
essentiële basisvormen van bewegen leren. Kortom, het is
een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde
ontwikkeling.
Bewegen met plezier
In de lessen van het nijntje Beweegdiploma kunnen peuters en kleuters bijvoorbeeld naar
hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en
schoppen! Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes.
Zo leren kinderen op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Dit is essentieel om
fijn te kunnen bewegen en sporten. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je
beurt wachten en goed met elkaar omgaan. En wist je dat goed en gevarieerd bewegen het
belangrijkste hulpmiddel is bij de ontwikkeling van hun hersenen? Zo draagt het nijntje

Beweegdiploma bij aan de gezondheid en het geluk van jonge
kinderen.
Meedoen
Het nijntje Beweegdiploma is er voor kinderen van 2 t/m 6
jaar. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de
KNGU en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide
trainers. Na het doorlopen van de lessen (minimaal 20 lessen)
ontvangen de kinderen het nijntje Beweegdiploma tijdens
een beweegfeestje. Daarop staat waar ze mee hebben
geoefend. Een diploma om trots op te zijn en wat kinderen
een leven lang voordelen geeft in sport, op school, met
vriendjes en thuis!
De lessen bij obs De Bonte Tol
Onze eigen kleuters gaan tijdens de gymlessen op dinsdag aan de slag met de nijntje
beweeglessen en hebben in april of mei hun eigen beweegfeestje.
Ook bieden wij na schooltijd de nijntje beweeglessen aan voor kinderen van 2,5
tot 4 jaar. De lessen worden gegeven op dinsdag (met uitzondering van de
schoolvakanties) van 14:45 tot 15:30 in onze speelzaal. Ouders mogen bij de
lessen aanwezig zijn, maar dit is niet verplicht. De kosten voor de volledige
cursus (oktober t/m april) bedraagt €65,-. Inschrijven kan door de QR-code te
scannen.
Meer weten?
Neem gerust contact op met juf Meike via m.tanesha@debontetol.nl. Ook
op www.beweegdiploma.nl staat meer informatie.

Coöperatief leren
Vorig schooljaar bent u voor de eerste keer geïnformeerd over
coöperatief leren op De Bonte tol. Dit jaar zijn we ook al weer
gestart met bekende structuren (vraag en ruil, tweegesprek en
gedachten notities). Daarnaast is er al weer een nieuwe structuur
bijgekomen; rondpraat. De leerkracht geeft een probleem of stelt
een vraag waarbij meerdere oplossingen of antwoorden mogelijk
zijn. De leerlingen krijgen denktijd en noemen daarna in hun
team om de beurt een oplossing of antwoord. Deze werkvorm
kan ingezet worden in alle groepen. De kleuters noemen
bijvoorbeeld woorden die beginnen met de letter “b” of woorden
die te maken hebben met het thema zee. In de bovenbouw worden vragen gesteld zoals welke
voorwerpen magnetisch zijn of op welke manieren je deze som kunt uitrekenen.

De mooiste vis van de zee
In de groepen 1/2 en 2/3 zijn we begonnen met het eerste thema van het
schooljaar: ‘De mooiste vis van de zee’. Het thema is gebaseerd op het
gelijknamige kinderboek geschreven door Marcus Pfister.
Regenboog is een prachtige vis met schitterde schubben. De andere vissen
willen allemaal graag met hem spelen en ze vinden zijn zilveren schubben
prachtig. Maar Regenboog zwemt trots voorbij en wil met niemand iets te
maken hebben, zeker niet als een kleine vis om één schubje vraagt. Omdat
hij zo onaardig doet wil niemand meer iets met hem te maken hebben.
Uiteindelijk leert Regenboog dat het veel leuker is als je samen met elkaar
deelt en speelt.
De gang is omgetoverd tot een zee waar de kinderen van alles ontdekken. Ze kunnen vissen kijken in
het aquarium, zelf vissen vangen en de zandtafel is zelfs omgetoverd tot een bak waar je heerlijk
kunt spelen met de waterparels.

IPC MP2: De actieve planeet - aardbevingen en vulkanen
Deze week zijn de groepen 5 en 6 gestart met de unit ‘De actieve
planeet – aardbevingen en vulkanen’.
Bij het startpunt hebben de kinderen nagedacht over wat er allemaal
nodig zou zijn als de school een rampenopvangcentrum zou zijn. Hier
kwamen hele goede ideeën uit en er werd overal aan gedacht. Bij de
kennisoogst hebben de kinderen een mindmap gemaakt over wat zij al
weten van aardbevingen en vulkanen, maar ook over wat zij graag willen weten.
Bij het vak aardrijkskunde zijn de kinderen gestart met informatie opzoeken over vulkanen, zodat ze
uiteindelijk een dwarsdoorsnede met begrippen kunnen maken.
De kinderen zijn erg enthousiast begonnen aan dit thema. Ze zullen een hoop nieuwe dingen gaan
leren over dit onderwerp!

