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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
‘April doet wat ie wil’ is het gezegde en dat blijkt.
Vorige week genoten we van het heerlijke lenteweer.
En daar hoopten we ook van te kunnen genieten
tijdens de paasdagen. Deels is dat ook gelukt maar op
tweede Paasdag moest de zon opeens plaats maken
voor sneeuw en hagel. Dat heeft de pret van het eieren
zoeken niet mogen drukken, hoorden we vanmorgen
terug van de kinderen die in geuren en kleuren hun
verhalen in de kring vertelden.
Vlak voor de paasdagen moesten er helaas twee klassen in quarantaine. Alle ouders van de betrokken
leerlingen zijn hierover direct geïnformeerd. Echter vinden we het ook belangrijk dat alle
ouders/verzorgers van de hele school op de hoogte zijn. Daarom zullen wij u telkens hiervan op de
hoogte houden en u informeren over de adviezen die u dan op kunt volgen. Om de basisscholen zo
goed mogelijk te informeren is er een speciaal scholenteam van de GGD in het leven geroepen. Wij
nemen die adviezen over en communiceren deze met u. Op deze wijze proberen we al onze
ouders/verzorgers zo zorgvuldig mogelijk te informeren.
Nog een tip voor ouders die hun kind laten testen; Als uw kind in het bezit is van een
DigiD, blijkt het zo te zijn dat de uitslag veel sneller bekend is.
De leerkrachten houden in het geval van een quarantaine nauw contact met de
ouders en leerlingen van hun groep over het thuisonderwijs en over het moment dat
zij zelf weer op school zullen zijn om les te geven.

 Geen bijzonderheden deze week

HEB JE INTERESSE OM DE OUDERRAAD VOLGEND SCHOOLJAAR TE KOMEN
VERSTERKEN, MELD JE SNEL AAN!
De Ouderraad organiseert en helpt bij allerlei activiteiten voor de hele school, denk aan Sinterklaas,
Pasen, Schoolreis enz…
We zoeken voor het komende schooljaar 5 nieuwe leden. Er hebben zich al 4 mensen opgegeven dus
is er nog 1 plekje over in de Ouderraad. De functies penningmeester en secretaris komen o.a.
beschikbaar, dus mocht je hier affiniteit mee hebben en één van deze functies willen vervullen, geef
dan je voorkeur aan bij je aanmelding.
Alle informatie over het reilen en zeilen van de Ouderraad kun je terugvinden in het vorige
Bolsterbericht.
Wil je ook graag meedenken en helpen, meld je dan aan via: ouderraaddebolster@gmail.com

UITSTAPJE DE HUYSKAMER MET DE KLEUTERS
Afgelopen 22 en 23 maart hebben wij met alle kleutergroepen een
uitstapje gehad naar De Huyskamer. Hier hebben wij een hele
leuke rondleiding gehad. We zijn onder andere in de schuur
geweest waar alle voorraden liggen, de koelcel en de vriezer. Brr...
wat was het daar koud. We hebben veel nieuwe spullen gezien.
Ook hebben we een aantal
activiteiten mogen doen, zodat we
op een echte kok en een echte ober
leken. Toen wij als een kok mochten
spelen, hebben wij zelf onze eigen
pannenkoek mogen versieren en
opeten. Daarna mochten we als ober met echte borden met
boterhammen of glazen lopen. Door de rondleiding en de activiteiten
hebben we veel nieuwe ideeën opgedaan. We zijn het meteen gaan
naspelen in ons eigen restaurant in de klas en hebben onder andere een
vaatwasser nagebouwd. Personeel van De Huyskamer ... bedankt voor
dit leerzame uitstapje!

LEERLINGEN
07-04 Noud van Kaathoven 4B
10-04 Mick vd Kieboom 8A
11-04 Marit Laureijssen 3B
11-04 Lucio Mambwe 1-2B
11-04 Maus Vermeulen 1-2A
12-04 Jitte Spapen 4B
13-04 Chris Hoefmans 7A
TEAM
07-04 Juf Christine (plusklas)

