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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Helaas hebben we gisteren wederom vernomen dat de versoepelingen van de maatregelen nog even
op zich laten wachten. Dat betekent niet dat er geen activiteiten doorgaan op onze school. Zoals u
inmiddels ook wel van ons gewend bent, zoeken we telkens naar creatieve mogelijkheden om zoveel
activiteiten op een verantwoorde en veilige manier door te laten gaan zodat deze binnen de
maatregelen passen.
Omdat we vanuit de OGO visie ons onderwijs vormgeven, staan er met regelmaat uitstapjes op het
programma. Immers leveren betekenisvolle activiteiten een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkelings- en leerprocessen van kinderen. Zo bezochten alle groepen
1/2 een restaurant, de kinderen van de groepen 3 deden
mee aan een tennisclinic en de kinderen van de groepen 6
maakten een kunsttour door Gilze. En zo staan er meer
kleine activiteiten op het programma die prima binnen de maatregelen te
organiseren zijn, maar die wel net voor het gevoel van ‘de kers op de taart’
zorgen voor de leerlingen.
Op Goede Vrijdag 2 april zijn alle kinderen vrij. Maar eerst mogen de kinderen van de groepen 1 tot en
met 3 nog op zoek gaan naar de ‘gouden paaseieren’ die allemaal verstopt zijn buiten op het
kleuterplein.
Bij het naar huis gaan krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 een leuke ‘paastraktatie’ van de
ouderraad. Met daarin onder andere een gekleurd hard gekookt ei dat is gesponsord door Smits
pluimvee en eieren.
Ook binnen de school maken we afspraken met elkaar zodat er zoveel mogelijk door kan gaan. Denk
bijvoorbeeld aan de muzieklessen van meester Paul en de dramalessen van meester Luc. Achter de
schermen wordt verder ook nog hard gewerkt aan ons inrichtingsplan. De werkplekken met de krukjes
op de gangen worden al met veel plezier gebruikt door de leerlingen.

➢ 31-03 paasviering in de groep en eitjes zoeken groep 1 t/m 3

EVEN VOORSTELLEN……. JUF BREGJE
Beste ouders en kinderen van De Bolster,
Ik ben deze week met veel plezier gestart in groep 5A. Ik zal hier elke week te
vinden zijn op donderdag en vrijdag en daarom stel ik me graag even voor. Ik
ben juf Bregje. Ik ben 39 jaar en ik woon samen met Mark en onze 2 kinderen in
Oosterhout. We hebben een zoon Guus (6 jaar) en een dochter Floor (3 jaar). Ik
ben al 18 jaar leerkracht en heb op heel wat scholen binnen het bestuur gewerkt
in de groepen 3 t/m 8. Ik heb altijd al veel affiniteit gehad met de zorg binnen het
onderwijs. Ik droomde dan ook al een tijd van een eigen praktijk waarin ik aan de
slag kon als Remedial Teacher. En dat is werkelijkheid geworden. Naast mijn baan
in de invalpool ben ik eigenaresse van mijn praktijk ‘Bijles aan de Kreek’ te
Oosterhout. Daar begeleid ik met veel passie leerlingen van verschillende basisscholen. Naast mijn
werk als Remedial Teacher sta ik nog heel graag voor de klas. Ik vind het dan ook ontzettend leuk om
er samen met Nicolle een fijn schooljaar van te maken in groep 5A!
BEZOEK VAN DE VALK DOOR ALLE KLEUTERS
Twee weken geleden hebben alle kleuterklassen een bezoek gebracht
aan van de
Valk. We zijn er te voet heen gelopen wat een flinke tocht was. Maar
eenmaal aangekomen werden we beloond met een heerlijke
coronaproof lunch. Het restaurant is net opgeknapt en ziet er prachtig
uit. We kregen frietjes en alle kinderen mochten een snackje uit de
nieuwe snackmuur trekken.
Er werd nog eens heel goed uitgelegd wat een serveerster/ober allemaal moet doen en we mochten
natuurlijk ook nog een kijkje gaan nemen is de keuken en de speelkamer.
Met onze maagjes gevuld met eten en onze hoofdjes gevuld met informatie en ook nog een
waardebon voor een gratis kinderhoofdgerecht waren we weer klaar voor de wandeltocht terug naar
school.
Familie van de Valk bedankt voor een super uitje !!!!
DE LENTE IS BEGONNEN…… GROTE OPRUIMING IN DE KLEDINGKAST?
Kledingcontainer levert geldt op !!!
Iedereen kent hem wel: de kledingcontainer in de fietsenstalling aan de
voorzijde van de school.
Maar wat niet iedereen weet is dat wij, de ouderraad, per ingezamelde hoeveelheid daar een
vergoeding voor krijgen à 10ct per kilo. Dit gebruiken wij natuurlijk weer voor al die activiteiten die wij
organiseren.
Jaarlijks varieert deze vergoeding tussen de 130 en 175 euro. Hier kunnen we toch weer leuke dingen
van doen. Dus:
Gooi gebruikte kleding in de kledingcontainer bij onze school !

Collect2Help:

Collect2Help Duurzaam is een bedrijf dat zich inzet voor een duurzame maatschappij. Met het
inzamelen van gebruikte kleding en schoenen dragen wij hieraan bij om samen met u dit te kunnen
bereiken. Door onze jarenlange ervaring in de recycling van gebruikte textiel en het kosteloos
aanbieden van onze expertise maakt Collect2Help het verschil. Collect2Help zorgt ervoor dat de
kleding op de juiste plaats terecht komt. De kleding wordt nauwkeurig gesorteerd en verstuurd naar
diverse landen in Afrika en Oost Europa

LEERLINGEN
24-03 Mia van Hoek 1-2B
24-03 Quin de Reu 6A
25-03 Ries Akkermans 4A
25-03 Lieke van Hoek 3B
26-03 Lars van Poppel 1-2E
26-03 Jens Vermeulen 7/8
26-03 Lotte Verschuuren 1-2B
27-03 Tjeu van Keulen 3A
29-03 Christopher Boogers 1-2D
29-03 Bregje Gosens 7/8
30-03 Suus van Gestel 1-2D
TEAM
25-03 meneer Luc
26-03 juf Kim

BUITENSCHOOLS NIEUWS

START KLEUTERDANS BIJ FSD GILZE

Start Kleuterdans
Maandag 17.00 tot 18.00 uur- vanaf 5 jaar
Opgeven voor een gratis proefles
astrid@fsd-gilze.nl

Info:
astrid@fsd-gilze.nl
www.fsd-gilze.nl

Dans 6 t/m 65 jaar
Klassiek Ballet
Moderne Dans
Zumba Volwassenen
Kleuterdans
Peuterdans
Dans 20+
Wedstrijd Dansen
Streetdance
Jazz
Showdans
Breakdance
Free Runnen
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Nog even dan..
Nog even dan, een paar plaatjes omdat het zo mooi was. Het
was kort, dat wel, maar krachtig!
Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2021/03/nog-even-dan/

De lente is begonnen
Op 20 maart is de lente officieel begonnen. De astronomische
lente wel te verstaan. Dat betekent dat de dag en de nacht even lang
zijn.
Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2021/03/de-lente-is-begonnen/

Voor mezen wél huizen beschikbaar
De woningnood in Nederland geldt niet voor koolmezen.
Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2021/03/voor-mezen-welhuizen-beschikbaar/

