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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Feestelijk nieuws! Op 8 april is gezond en wel Lot geboren, het dochtertje
van juf Amy en haar man Dillen! We wensen hen heel veel geluk samen.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie prachtige dochtertje
Lot.

Gisteren vond op de Bolster zoals op zoveel andere scholen in Nederland de
Nationale buitenlesdag 2021 plaats. En hoewel wij met ons onderwijsconcept
regelmatig buiten te vinden zijn, is de buitenlesdag toch elk jaar weer een
groot succes.

Inmiddels zijn de groepen 1/2 het thema restaurant
aan het afsluiten. Alle kleuters mochten gisteren in
het kader van het thema restaurant een gezonde
snack gaan halen in de foodtruck die speciaal
hiervoor op ons schoolplein stond.

Alle leerlingen van groep 7 van juf Miranda en juf Romy zijn
gisteren naar Hulten gefietst voor een excursie naar het Blok, om
daar de oudheden van de WO II te bezichtigen. In groep 5 bij juf
Nicolle, juf Miranda en juf Bregje krijgen de
kinderen vandaag echte middeleeuwse
wapens te zien, passend bij het thema de
Middeleeuwen.
Ontwikkelingsgericht onderwijs wordt
vooral betekenisvol als je de wereld
buiten de klas bij de lessen in de klas
kunt betrekken. In corona tijd is dat niet altijd even vanzelfsprekend door
alle maatregelen waar we uiteraard zorgvuldig rekening mee houden. Maar
met enige inventiviteit en creativiteit van alle leerkrachten, lukt het toch
telkens weer om dit voor elkaar te krijgen waardoor de kinderen enthousiast en
gemotiveerd meedoen met alle lessen.
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Aanmelden typecursus volgend schooljaar; zie buitenschools nieuws
16-04 kleuters vrij
20 t/m 22-04 Eindtoets gr. 8
23-04 Koningsspelen, geen ontbijt i.v.m. Corona…. Maar als je wil mag iedereen iets in
de kleur oranje dragen.
25-04 Eerste Communie
26 en 27-04 alle leerlingen vrij

SCHOOLREIS 2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
We weten nog niks zeker, maar we houden hoop en gaan er vanuit dat we op maandag 14 juni met
de hele school naar de Efteling kunnen. We zullen dan ook de komende week de betaalverzoeken
versturen (u ontvangt deze uiterlijk 25 april). De eigen bijdrage voor de schoolreis is € 20 per kind
maar dit bedrag (indien van toepassing) wordt verrekend met abonnement of reeds betaald bedrag
vorig jaar, zie hieronder:
Is uw kind in het bezit van een abonnement van de Efteling, welke geldig is op maandag 14 juni dan
bedragen de kosten € 10 voor uw kind. Wanneer u dit nog niet hebt doorgegeven, dan kunt u tot
uiterlijk donderdag 15 april (morgen) dit alsnog doorgeven door een email sturen naar
ouderraaddebolster@gmail.com
De betaling voor het schoolreisje gaat via Schoolkassa. U ontvangt per kind een betaalverzoek voor
het (nog) te betalen bedrag. Enkele ouders krijgen ook geld retour aangezien ze vorig jaar reeds
betaald hadden en nu een abonnement hebben. Het geld wordt via het betaalsysteem Mollie, op de
rekening waar u vorig jaar mee hebt betaald teruggestort.
Mocht u de eigen bijdrage niet kunnen betalen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met
Helma van Laerhoven, adj. dir. (h.vlaerhoven@debolstergilze.nl) om te kijken hoe we dit op kunnen
lossen.
Vragen kunt u uiteraard stellen via de mail: ouderraaddebolster@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Werkgroep schoolreis 2021
Daniëlle, Jessica, Bianca, Janneke, Anke, Lonneke, Anja en Jacqueline

LEERLINGEN
15-04 Mees Emmen 4A
15-04 Femke de Kruyf 3B
16-04 Teun Laarhoven 5B
17-04 Lise Laurijssen 6A
17-04 Jelle Waegemakers 8A
18-04 Mats van Gestel 4B
18-04 Britt Schellekens 7/8
19-04 Suze Aarts 3A
19-04 Bente Antens 1-2E
20-04 Tom van Kemenade 4B
TEAM
14-04 Meneer Henri

BUITENSCHOOLS NIEUWS
TYPECURSUS DE TYPETUIN GAAT VAN START VOOR HUIDIGE GROEP 5-6-7 LEERLINGEN
NAJAAR 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2021 op Basisschool De Bolster de
groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8
(schooljaar 2021/2022). Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge
leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede
typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als
een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een
professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar
eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: dinsdag 5 oktober 2021
Lestijd: 15:00 tot 16:00 uur
Leslocatie: Basisschool De Bolster, Kerkstraat 112 5126 GD GILZE

1.

Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw
programma!
2. Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de
rest van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
3. Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
4. Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
5. De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
6. Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf in voor 1 juli en ontvang € 25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Tip
Met gratis annuleren tot 20 september blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan
dan krijg jij je geld terug. Beloofd!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

BOEKEN AFHALEN BIJ THEEK AWAY GILZE
Bij ons Theek Away Loket in Gilze en Rijen kun je boeken reserveren en afhalen zolang de bibliotheek
gesloten moet blijven. Zo kun je toch blijven lezen en leren!
Bel om boeken te reserveren op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur naar onze klantenservice via
(085) 744 10 52. Aan de telefoon kun je een afspraak maken voor de dag en tijd dat jij je boeken op wil
komen halen in de bieb. Vergeet niet je bibliotheekpasnummer en de (max. vier) titels die je wilt
reserveren bij de hand te houden. Weet je niet zo goed welke boeken je wilt lenen voor je kind of
jezelf? Laat je dan verrassen door onze medewerkers!

Lees meer over de Theek Away >>

Ons Kindercollege gaat online!
Ben jij nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en wil je het liefst alles weten? Dan zijn wij op
zoek naar jou! Stel online al je vragen over een beroep, hobby of ander onderwerp dat je interessant
vindt en wij gaan voor je op zoek naar het antwoord!
De leukste vragen én antwoorden worden door ons gebundeld en van sommige vragen wordt zelfs
een kort filmpje gemaakt! Natuurlijk mag je ook meerdere vragen insturen. Doe je mee? Kijk voor
alle informatie op www.theek5.nl/kindercollege »
Durf Te Vragen balie
Heeft jouw kind moeite om een leuk boek te vinden? Gaat het leren lezen bij
je kind niet zo gemakkelijk en wil je tips om het lezen plezierig te maken?
Wil je weten welke boeken of apps er geschikt zijn voor jouw dreumes?
Vragen staat vrij bij onze Durf Te Vragen balie. Ons team jeugd beantwoordt
al je vragen op het gebied van digitale media, onze boekencollectie en leesplezier voor kinderen van
0-12 jaar.
Mail je vraag naar jeugd@theek5.nl. Je krijgt dan binnen 3 werkdagen een antwoord.
Online activiteiten
21 april 10.00-11.00 uur | online | gratis
Schermtijd of schermstrijd
Geen zin meer in strijd over de schermtijd van je kinderen? Schakel dan in op
deze online Zoom-bijeenkomst Schermtijd of schermstrijd. Mediacoaches John
en Carla praten je bij over de nieuwste onderzoeken en geven je praktische
tips om het gesprek aan te gaan met je kind en duidelijke afspraken te maken
over schermtijd. Stel ook je vragen en deel je ervaringen met andere ouders.
Natuurlijk geven wij je ook lees- en kijktips en adresjes van handige websites.
Meer informatie en aanmelden
diverse data (4-6 jaar) Voorleespret online
Jonge kinderen genieten van verhalen en tijdens Voorleespret beleeft je
kindje iedere keer een nieuw avontuur! Omdat de bibliotheek nog niet open
is, organiseren wij Voorleespret online. Er wordt voorgelezen vanuit een
sprookjesachtige omgeving. Kom ook luisteren en kijken naar een leuk boek,
dans en mooie illustraties. Houd voor de data en meer informatie onze
website in de gaten www.theek5.nl
Jeugdbibliotheek
Gratis voor bibliotheek-leden
De Bibliotheek is er voor jou. Met leuke leesboeken en informatie voor je
spreekbeurt of werkstuk. In de Jeugdbibliotheek vind je alles voor jouw
leeftijd.

