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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
In onze nieuwsbrieven proberen we u a.h.w. telkens zoveel mogelijk aan de hand mee te nemen in ons
onderwijs door de verhalen, foto’s en/of filmpjes met u te delen over de thema’s, lessen en uitstapjes.
Volgende week woensdagmiddag staat er voor de leerkrachten een studiemiddag gepland. Deze zal
ook gedeeltelijk in het teken van het ontwikkelingsgericht
onderwijs staan zodat ook wij als leerkrachten steeds
voldoende handvatten hebben om onze thema’s en lessen
goed vorm te geven volgens onze visie op onderwijs; OGO.
Verder starten we in deze periode van het jaar langzaamaan met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Zo buigen we ons, naar aanleiding van de aanmeldingen van alle nieuwe leerlingen onder
andere over de formatie, de ruimtes en de personele bezetting die daarbij
hoort. Tegelijkertijd sluiten we ook zaken af. Zo is groep 8 deze week gestart
met de Cito eindtoets. Vorige week hebben zij eerst kunnen oefenen door de
oefenversie te maken. De voorbereidingen voor een musical als afsluiting van
groep 8 zijn daarnaast ook al in volle gang.
Ook de vakantiedagen zijn onlangs afgesproken en akkoord bevonden. Deze zullen we in deze
nieuwsbrief met u delen. Naast de vakantiedagen worden er door ouders ook nog
verlofaanvragen gedaan. Wij willen u vragen deze tijdig in te leveren. indien mogelijk twee
weken vooraf aan het verlof.
In deze nieuwsbrief vindt u tevens de nieuwe beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8
De regels zijn niet veranderd. Wel zijn er een aantal punten verduidelijkt, onder andere over het
hoesten. Actuele beslisboom per 15 april 2021
Jaarlijks vindt er voor alle scholen een gemeentelijke sportdag plaats. Door de
coronaperiode is er voor gekozen om hier een alternatief programma per school
voor te organiseren.
Voor onze school betekent dat de sportdag op 18 mei voor de groepen 5 t/m 8
zal plaatsvinden. Dat is dinsdag na de meivakantie. Deze dag wordt rondom de
school op de verschillende pleinen georganiseerd.
Groep 1 t/m 4 gaat gewoon naar school en zijn vrij op vrijdag 21 mei zoals in de kalender al staat
aangegeven.
Ook de communiedag is in verband met de coronaperiode vorig jaar
niet doorgegaan. Dit jaar wordt daarom voor zowel de communicanten
van vorig jaar als van dit jaar de communieviering georganiseerd op 18
juli om 12.00 u in Gilze.
In het Bolsterbericht van vorige week stond dit verkeerd vermeld.

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2021-2022
Herfstvakantie
25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
Voorjaarsvakantie
28 febr. t/m 4 maart 2022
Pasen
Goede Vrijdag 15 april en Tweede paasdag 18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022 (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag
6 juni 2022
Zomervakantie
25 juli t/m 2 september 2022
Studiedagen en vrije vrijdagen van de kleuters worden bekendgemaakt, zodra deze zijn vastgesteld.
➢ 23-04 Koningsspelen, geen ontbijt i.v.m. Corona…. Maar als je wil mag iedereen iets in
de kleur oranje dragen.
➢ 26 en 27-04 alle leerlingen vrij
➢ 1 t/m 16 mei Meivakantie
➢ In de bijlage vindt u een omroep vanuit de MR voor kandidaten.
SCHOOLREIS 2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Alle betaalverzoeken voor de betaling van het schoolreisje voor dit jaar zijn dinsdagavond 20
april verzonden. Het kan zijn dat u de mail 2x in dezelfde mailbox hebt ontvangen. Dat komt omdat
dan voor beide ouders hetzelfde mailadres in het systeem is geregistreerd. De betaallink wordt
namelijk naar beide ouders/verzorgers gestuurd.
Indien u geen email heeft gehad met een betaallink dan kan het zijn:
dat u geld retour ontvangt omdat u aangeven heeft dat uw zoon en/of dochter in het bezit is van
een Efteling abonnement. Het geld wordt teruggestort op de rekening waarmee u vorig jaar de
betaling heeft verricht
(er kunnen een paar dagen over heen gaan voor het geld daadwerkelijk op uw rekening staat),
OF
dat u vorig jaar reeds € 20 heeft betaald voor het schoolreisje. U hoeft niks te doen.
Uiteraard kan het zijn dat er iets mis is gegaan in onze administratie. Mocht u van mening zijn dat de
betaling niet klopt, stuur dan even een mailtje naar penningmeester.ordebolster@gmail.com dan
lossen we het gezamenlijk uiteraard op.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep schoolreis 2021
Daniëlle, Jessica, Bianca, Janneke, Anke, Lonneke, Anja en Jacqueline
KONINGSSPELEN VRIJDAG 23 APRIL
Geen Koningsontbijt, beperkte Koningsspelen in de
groepen maar wel in het ORANJE naar school! Jij toch
ook?!

LEERLINGEN
21-04 Cato Akkermans 1-2A
21-04 Kobe Akkermans 1-2A
22-04 Thijs Boomaars 7A
22-04 Juultje van Dam 1-2E
22-04 Ainan-Nur Riansyah 1-2A
24-04 Bo van Rijn 7A
25-04 Imke Dirkcx 3A
26-04 Sil Moelands 7A
26-04 Fynn van Oosterwijk 3C
26-04 Tijs Theeuwes 8A
TEAM
22-02 juf Miranda T.
24-04 juf Romy
27-04 juf Suzanne

BUITENSCHOOLS NIEUWS
COOP DOEKOE SPAARAKTIE….. DOET U MEE?
Beste ouders/verzorgers,
Van afgelopen maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert Coop Supermarkten de
Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van verschillende actieproducten bij Coop ontvangt u speciale
Doekoe-munten, die gedoneerd kunnen worden aan onze school door ze in de aangegeven buis van
De Bolster (bij Coop Gilze) te gooien. Zo sparen jullie mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op
het schoolplein, de gymles of een sportdag om
bewegen nog leuker te maken voor onze leerlingen!
Meer weten over Doekoe? Kijk op: coop.nl/doekoe
Wij hopen natuurlijk op een mooie opbrengst, dus deel
dit vooral binnen jullie eigen netwerk van familie en
vrienden en spaar allemaal mee voor de Bolster!
Alvast bedankt en de groetjes namens alle kinderen,

HET SPEELBOS- Nieuwsbrief
1e Lustrum
Het Speelbos bestaat dit jaar 5 jaar. Dan mag je wel even een
momentje nemen om stil te staan en terug te blikken.
Omdat beelden meer zeggen dan duizend woorden, doen we het
met een kort filmpje: https://speelbosgilze.nl/2021/04/1e-lustrum/

Samen spelen
"Spelen staat centraal", zei de REUZIN tegen de planmakers
in 2016, die van haar bos een speelbos wilden maken. Nu -5
jaar later- kan ze constateren dat er volop gespeeld wordt
in
het bos.
Maar tevreden is ze nog niet. Lees
meer: https://speelbosgilze.nl/2021/04/samen-spelen/

