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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Op donderdag 12 november jl. zijn we door Rabobank De
Zuidelijke Baronie verrast met een cheque van €655,00. De
bank ondersteunt al jaren de basisscholen in haar werkgebied
vanuit het Coöperatief Dividend, omdat we als
onderwijsinstelling een belangrijk aandeel hebben in de
ontwikkeling van kinderen. De
Rabobank zet zich in voor
betere financiële educatie voor
de jeugd, want financieel
bewustzijn op jonge leeftijd, is de basis voor financiële redzaamheid
later.
Per leerling op onze school hebben we € 1,50 ontvangen voor het
organiseren van sociaal culturele activiteiten.
Met de bijdrage van vorig jaar hebben we onze prachtige moestuin
aangelegd.
Dit jaar gaan we het bedrag natuurlijk weer heel goed besteden. Zodra
bekend is waaraan we dit mooie bedrag gaan besteden, zullen we het
aan u laten weten. Dank je wel namens iedereen.
Gisterenmiddag hebben de alle kinderen van de groepen 1 tot en met 5
hun schoen op school mogen zetten. In groep 3 van juf Anna vond Sint
allemaal zelf geknutselde papieren schoentjes, die de kinderen prachtig
gekleurd hadden en in de groep van juf Amy en meester Luc kwam Sint
weer hele sportieve gymschoentjes tegen. Niet alle kinderen van De
Bolster hadden hun schoen gezet. Maar toch werden vanmorgen alle
kinderen van de hele school verrast met een ‘schoencadeautje’. In de teamkamer van de leerkrachten
stonden zakken gevuld met schoencadeautjes voor alle kinderen van De Bolster.
Vorige week hebben we kunnen zien hoe Sint en zijn pieten arriveerde in Nederland. Ook in Gilze
heeft de bakker in de Kerkstraat het maar druk met het Sinterklaasfeest. In het filmpje dat alle ouders
van de kinderen van groep 1 t/m 5 hebben ontvangen, is te zien dat ook de bakker er niets meer van
snapt………..waar blijven toch al die snoepjes?
Met de feestdagen voor de deur breekt er een gezellige knusse tijd aan. De
straten en pleinen van Gilze zijn dan ook weer zoals elk jaar sfeervol verlicht.
De Bolster sponsort samen met ondernemend Gilze deze lichtjes in de donkere
dagen die zorgen voor extra sfeer en gezelligheid.


De voorbereidingen voor zowel Sint als Kerst lopen en zijn in volle gang. Houd dit
Bolsterbericht in de gaten om zo niets te missen of te vergeten!

KERST OP DE BOLSTER 2020
Dit jaar i.v.m. corona een iets andere viering als dat u gewend bent.
Daarom nu in het kort even wat informatie over donderdag 17 december
Ochtend:

Middag:

Avond:

gewoon naar school

alle leerlingen vrij

- 17.50-18.00 uur inloop zoals bij start school,
kinderen hebben THUIS gegeten.
- Kerstviering in eigen groep
- 19.30 uur einde viering, kinderen worden
opgehaald door 1 ouder. Hij/zij wacht buiten zoals
ook nu bij het uitgaan van de school gebruikelijk is.

tot 12.00 uur

Vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij.
Verdere informatie krijgt u binnenkort.
HOE FIJN IS DIT, GROEP 7 KRIJGT SPELLINGLES BUITEN.

LEERLINGEN
21-11 Fien Zebregts 1-2A
23-11 Bas Cornelissen 5B
23-11 Senn Marijnissen 5A

TEAM
18-11 juf Jirsca

BUITENSCHOOLS NIEUWS
SINTERKLAAS IN GILZE GAAT DIGITAAL…..
Jawel, we hebben het jullie al eerder verteld kinderen. Door alle gekke dingen die er dit jaar gebeuren
heeft Sinterklaas besloten om jullie dit jaar digitaal te verrassen. Stichting Sint Nicolaas Comité Gilze
heeft met hem gesproken en er gaat iets GEWELDIGS gebeuren!! En wat je daar voor moet doen is
echt niet moeilijk en heeeeeel erg leuk. Houd de komende weken de site, de Facebook pagina, het
(nieuwe) YouTube kanaal van ons comité in de gaten of kijk op T.V. naar HalloGilzeRijen!!!!
Als je dat allemaal doet ga je de komende weken een prachtig verhaal voorbij zien komen van
Sinterklaas en z’n Pieten en verschillende vlogs. We verklappen nog niets over de inhoud van de
filmpjes, maar dat het spannend wordt is zeker. En als je alles volgt en deelt kun je zelfs ook nog
meedoen ?!?! Hoe leuk is dat…….
Als je alles wilt zien en horen kun je onderstaand schema volgen, dan mis je niets:
Op de volgende dagen plaatsen wij afleveringen van onze EIGEN MINISERIE, die je een prachtig en
spannend verhaal gaan vertellen:
 Zondag 15 november om 13.00 uur
 Zaterdag 21 november om 13.00 uur
 Zaterdag 28 november om 13.00 uur
 Zaterdag 5 december om 13.00 uur
Deze afleveringen vind je op onze site, Facebook, YouTubekanaal of via het tv kanaal van Hallo
GilzeRijen.
Tussendoor kun je óók nog een aantal vlogs gaan volgen van onze vlogpieten en wel op:
 Dinsdag 17 november om 16.00 uur
 Donderdag 19 november om 16.00 uur
 Dinsdag 24 november om 16.00 uur
 Donderdag 26 november om 16.00 uur
 Dinsdag 1 december om 16.00 uur
 Donderdag 3 december om 16.00 uur
Deze kun je vinden op onze site, Facebookpagina en YouTube kanaal.
Zoals je ziet gaat er toch heeeeeeel veel gebeuren rond Sinterklaas en dat is maar goed ook! Hang dit
schema boven je bed, leg het op je kussen, geef het door aan de juf of meester, vertel het tegen opa
en oma en zorg dat je niets gaat missen van dit prachtig verhaal van Sinterklaas!!!!!
Tot snel!
Stichting Sint Nicolaas Comité Gilze.
Site: www.sintnicolaasgilze.nl
Facebook: https://www.facebook.com/StichtingSintNicolaasComiteGilze
YouTube: Stichting Sint Nicolaas Comité Gilze

NIEUWS VANUIT HET SPEELBOS

Door RaboClubSupport krijgt de REUZIN er weer ZIN in!
Voor de REUZIN was 2020 niet zo'n best jaar.
Ook zij moet voorzichtig zijn met Corona op de loer. En, zoals
dat ook bij mensen het geval is, drukt dat de stemming wel
eens een beetje.
Maar.. met déze uitslag van RaboClubSupport krijgt ze er
opeens weer ZIN in!
Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2020/11/door-raboclubsupport-krijgt-de-reuzin-er-weer-zin-in/
Speelbos Tombola 2020
Alle VRIENDEN van Speelbos Gilze doen mee aan de Speelbos Tombola.
Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2020/11/speelbos-tombola-2020/
Naar de Roozelaar voor je decemberkado!
TE KOOP insectenhotel
Voor € 10,- steun je insecten én Speelbos Gilze.
Verkrijgbaar bij: De Roozelaar te Gilze
TE KOOP nestkast koolmees
Voor € 10,- steun je de vogels én Speelbos Gilze.
Verkrijgbaar bij: De Roozelaar te Gilze
of mail naar info@speelbosgilze.nl

