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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Kort nadat de ene groep uit quarantaine mocht, moest meteen al een volgende groep in quarantaine.
Gelukkig konden bijna alle kinderen van de laatste groep afgelopen maandag alweer naar school
nadat zij negatief getest waren.
Als er een groep of leerling in quarantaine moet, verzorgt de leerkracht voor deze leerling(en)
thuisonderwijs. Dat geldt voor groep 1 t/m 8. In de praktijk betekent dit dat er uiterlijk op de 2e dag
van de quarantaine periode thuisonderwijs is georganiseerd.
Bij twee groepen is dat onlangs het geval geweest. We hebben veel positieve reacties van leerlingen
en ouders hierover gekregen. Juf Kim nam zelfs een leerling mee op een virtuele ‘kunsttour’ door het
dorp. Leuk, dat er zo van genoten werd.
Vorige week lieten we u weten dat we de focus vooral op ons onderwijs
houden ook al vragen alle coronaperikelen veel aandacht van ons allemaal.
Zoals gezegd worden momenteel de Cito Toetsen afgenomen. Dit gebeurt
voornamelijk in de ochtend. ‘s Middags wordt er veel aandacht besteed aan
het thema. Zo zijn de groepen 1 en 2 met het thema restaurant gestart. In alle
1/2 groepen zijn pizzadozen, gedekte tafeltjes,
kassa’s, recepten en potten en pannen te vinden
waar de kinderen naar hartenlust spelen en leren.
Het uitstapje naar een echt restaurant is dan ook
de kers op de taart. Sommige groepen zijn al
geweest en anderen hebben dit nog tegoed.
Maar de enthousiaste verhalen waarmee de kinderen tot nu toe terug
komen, laten ons weten dat iedereen enorm genoten heeft. En uiteraard is
vooraf besproken hoe alles binnen de maatregelen kan worden
georganiseerd.
In de groepen 3 zijn ze met het thema ruimte gestart. Aan het plafond
van de groepen 3 hangen zelf geknutselde planeten in alle maten. In
één van de groepen is een heus ruimteschip gestationeerd en in de
gangen van de school zien we zo af en toe een echte astronaut
wandelen.

Ook de andere groepen zijn met een nieuw thema gestart. Groep 5 kun je op
dit moment alleen betreden via de ophaalbrug met aan weerszijden een gracht
en soms wandelt er over deze middeleeuwse brug een echte jonkvrouw of
ridder. Groep 7 verdiept zich in de tweede wereldoorlog en is op onderzoek
gegaan in het dorp waar nog veel sporen vanuit die tijd terug te vinden zijn
waardoor kinderen een stuk historie kunnen verbinden vanuit hun eigen dorp
aan de geschiedenis en het thema waar ze mee bezig zijn. Het zijn dan ook juist
die extraatjes die ons zoveel energie geven en waar we met alle kinderen zo
van kunnen genieten.
We hopen u door de verhalen van uw eigen kind(eren) en onze verhalen ook
een beetje mee te kunnen nemen in het onderwijs op onze school zodat u toch
een beeld hebt van alle dagelijkse bezigheden op De Bolster.
De leerlingen van de groepen 8 hebben zich in deze periode aangemeld voor het voortgezet
onderwijs. Aan het einde van dit schooljaar vertrekken zij met een goedgevulde ‘rugzak’ vol
vaardigheden en kennis, richting het VO. Zij gaan een belangrijke volgende stap nemen in hun
‘onderwijscarrière’. Maar zover is het nog niet. De komende maanden zijn ze nog even ‘de oudsten’
van onze school, en gaan we het komend half jaar uiteraard nog zoals het ‘groep achters’ betaamt met
elkaar afsluiten.
Nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard. We willen aan alle ouders
nogmaals vragen om zich te houden aan de maatregelen. Bewaart u alstublieft de
1,5 m. afstand als u uw kind(eren) komt brengen of halen en verlaat u direct daarna
de omgeving van de school. Verder willen wij u vragen of u tijdens het wachten
rondom de school een mondkapje wilt dragen. Dank u wel.

 week 15-19 mrt week van de Lentekriebels
 16-03 Streetwise
 Info over schoolreis in de bijlage; gaat u ook mee als hulpouder?
EVEN KENNISMAKEN…
Beste kinderen en ouders van De Bolster,
Vanaf deze week zal ik de IB-taken van Juf Amy voor de groepen 1-2-3
overnemen, omdat zij aan het genieten is van haar zwangerschapsverlof. Tijd dus
om mezelf even voor te stellen aan jullie.
Ik ben Joyce (33 jaar) en ik werk momenteel als locatieleider en IB’er op KBS Sint
Anna in Molenschot. Deze school valt onder dezelfde scholengroep als De Bolster
en de Drie Musketiers (Hulten), waardoor er een erg kort lijntje was toen de
vervanging voor Juf Amy opgevuld moest gaan worden. Met heel veel plezier en
zin ga ik haar taken als IB’er voor groep 1-2-3 tijdens haar verlof op me nemen,
naast mijn taken voor de Sint Anna. Hiervoor zal ik 1 dag in de week (meestal op
vrijdag of op donderdag) aanwezig zijn op De Bolster.
Naast alles op werkgebied ben ik getrouwd met Martijn en zijn wij sinds 10 maanden trotse ouders
van ons zoontje Stan. Ik houd ervan om lekker buiten bezig te zijn en wandel dan graag of ga een
stukje motorrijden. Ook maak ik graag samen met anderen muziek (zingen en trompet spelen), maar
helaas staat dat nu allemaal op een wat lager pitje. Ook hoop ik dat we weer snel wat vaker en

makkelijker af kunnen gaan spreken met vrienden en familie, lekker samen koken of ergens afspreken
vind ik dan ook heel fijn om te doen.
Veel ouders en kinderen zullen mij misschien al wel (her-)kennen. Dat is ook niet zo gek, want ik woon
al mijn hele leven in Gilze en ben hier ook actief in het verenigingsleven en op het gebied van
kinderactiviteiten. Ook binnen De Bolster ben ik al bekend: als oud-leerling en later als stagiair tijdens
mijn opleiding, maar ook als dochter van juf Petra die bij de meesten van jullie wel bekend is.
Wellicht zien we elkaar snel een keertje op De Bolster, tot dan!
Groetjes,
Joyce de Vet - Timmermans
j.dvet@annamolenschot.nl
WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS, 15 T/M 19 MAART
Wat is de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. In
deze week geven scholen les over weerbaarheid, vriendschap, relaties en seksualiteit.
De Week van de Lentekriebels is dit jaar van 15 t/m 19 maart 2021.
Rond deze periode besteden wij schoolbreed (groep 1-2 t/m 8) aandacht aan relationele en seksuele
vorming. Vriendschap, de eerste verliefdheid en weerbaarheid staan onder andere centraal in de
lessen. We maken hierbij gebruik van de digitale methode “Kriebels in je buik”.
Op de website www.seksuelevorming.nl/weekvandelentekriebels vindt u meer informatie over de
‘Week van de Lentekriebels’.

LEERLINGEN
11-03 Rob vd Bruggen 1-2D
11-03 Flo vd Heijden 1-2E
11-03 Babette Mangelaars 8A
14-03 Evi van Gorp 7/8
14-03 Izzy Klaassen 4A
14-03 Willem Roozen 1-2E
15-03 Teun Hartjes 6A
15-03 Suze van Kaathoven 6B
16-03 Fem Vermeer 1-2E

