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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Na twee weken meivakantie zijn we deze week met nieuwe energie weer gestart, Hoewel het weer niet
altijd meezat, vertelden veel kinderen over allerlei uitstapjes en activiteiten die zij in de meivakantie
hebben ondernomen.
Zo vond ook in de meivakantie op 4 mei de
dodenherdenking plaats. Namens onze school heeft Babette
Mangelaars uit groep 8 een gedicht voorgelezen en werd er
door een leerling van de Wildschut een krans neergelegd
samen met de burgemeester. Een mooi initiatief waarbij ook
de jonge generatie bij deze traditie zichtbaar betrokken
wordt.
Er staat meteen een druk programma gepland deze week. Gisteren
hebben de groepen 5 tot en met 8 zich heerlijk uit kunnen leven
tijdens de gemeentelijke sportdag. Door de weersverwachtingen is
deze op het laatste moment nog naar binnen in de sporthal
verplaatst. Maar dat mocht de pret niet drukken. Alle kinderen
hebben zoveel sportplezier gehad op
deze dag met het rennen en kruipen op
de stormbaan, het voetballen, klauteren
en klimmen of rollen met metershoge kegels en ballen, kortom het was
weer een groot succes.

Ook de schoolfotograaf is van dinsdag tot en met donderdag aanwezig voor de jaarlijkse
schoolfoto’s.
Vandaag krijgen de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 een kleurplaat mee naar huis en de
kinderen van de groepen 4 tot en met 8 zaadbommetjes.
Dit is een actie vanuit de gemeente Gilze en Rijen waarbij zij via oa. de scholen, de bewoners oproept
op samen met de kinderen mee te werken aan een klimaatbestendig Gilze en Rijen. Alle kleine beetjes
helpen.

Brief van de gemeente:
De gemeente Gilze en Rijen wil haar inwoners stimuleren om de eigen straat en leefomgeving
klimaatproof in te richten. Daarvoor heeft de gemeente een klimaatsubsidie in het leven geroepen.
Met behulp van de subsidie kunnen inwoners bijvoorbeeld zelf meer groen aanleggen in de tuin, een
regenwatervijver plaatsen of een groen dak aanleggen. Om deze subsidieregeling onder de aandacht
te brengen van onze inwoners, organiseren we dit jaar een aantal kleine acties.
De eerste actie is een kleurplatenwedstrijd voor de groepen 1, 2 en 3. De kleurplaten gaan over een
groene en waterbestendige buurt. Hiermee vragen we aandacht voor klimaatadaptatie. De voorzijde is
een kleurplaat, de achterzijde bevat informatie over de klimaatsubsidie. De klassen ontvangen hierbij
ook een speciaal voorleesboek over klimaatadaptatie: “Beer en Staartje en de watermonsters”. De
tweede actie is een zaadbommenactie voor de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Leerlingen krijgen dan
zaadbommetjes op basis van kruidenmengsels met het verzoek deze thuis in de tuin
te laten ‘vallen’. Ook hiermee vragen we aandacht voor een klimaatbestendig en biodivers Gilze en
Rijen.
Een subsidieregeling werkt natuurlijk het beste als zoveel mogelijk mensen ervan weten. Om die reden
helpen we als school mee om hier bekendheid aan te geven en de regeling te promoten.
De kleurplaat voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 wordt vandaag uitgedeeld in de klas.
Wanneer de kinderen de kleurplaat thuis ingekleurd hebben, kunnen ze deze insturen door een foto
van de kleurplaat te mailen naar gilzeenrijen@klimaatsupport.nl. Onder de inzendingen worden 5 Beer
en Staartje boekjes deel 2 verloot.
Bij deze nieuwsbrief vindt u eveneens de digitale versie van de kleurplaat voor bv kinderen van groep
1 t/m 3 die momenteel thuisonderwijs genieten door corona-omstandigheden.
Op school wordt het boekje ‘Beer en Staartje en het
grote wateravontuur’ deel 1 voorgelezen. Dit is een
leuk, educatief boekje voor de kinderen in de
onderbouw over de hoeveelheid werk die moet worden
verzet om droge voeten en schoon water te houden.
Het verhaal heeft als doel het waterbewustzijn bij de
kinderen te verhogen.

18 t/m 20 mei schoolfotograaf
21 mei groep 1 t/m 4 vrij
24 mei Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij
25 t/m 27 mei kamp groep 8
28 mei groep 8 vrij
Avond4daagse alternatief: zie Bolsterbericht en bijlage!
➢ Doe mee met de kleurplaatwedstrijd en win het boek van
Beer en Staartje! Zie ook bijlage Bolsterbericht.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

GROEP 6B EN THEMA KUNST
Hallo beste ouders/familieleden.
In de carnavalsvakantie startte ons nieuw thema (kunst).
We moesten een foto maken van een object waarvan wij zelf vonden dat
het
kunst was. Daarna hebben we een beschrijving van het kunstwerk
gemaakt, dit hebben we uitgetypt in een Google document en daar
hebben we weer een memory spel van gemaakt. We zijn verder gegaan
met kunstwerken van heel veel verschillende schilders te bekijken en
hebben de namen en het jaartal opgezocht. Ook hebben we een
kunstroute door Gilze gelopen waarbij we allerlei verschillende soorten
kunstwerken tegenkwamen. Zo hebben we muurschilderingen, bronzen
beelden, houten beelden en architectuur gezien. Ook hebben we een
online tour door de eregalerij van het Rijksmuseum gehad met de beroemde kunstwerken. Als laatste
zijn we ook door het online museum het Louvre gegaan. Daarna zijn we gaan brainstormen wat we
wilden bereiken, of eigenlijk wilden gaan worden, in dit thema. Onze eerste thema naam is Alle Bolster
Kids Creatief. We hebben bedacht dat we een eigen website wilden gaan maken, dat hebben we
gedaan. We hebben zelf kunst gemaakt, houtskooltekeningen, abstracte beeldjes en Mondriaan meets
Harring. Daarna gingen we de gemaakte kunstobjecten veilen. Andere kunstwerken konden werden
gekocht, we hebben bijna alles verkocht. De mensen hebben de kunstwerken op kunnen halen bij het
ophaalpunt en we hebben de kunstwerken overhandigd aan de klanten. Toen hebben we alles bij
elkaar opgeteld dat kwam uit op € 181,75 euro, dus een groot bedrag. We hebben een goed doel
uitgekozen we gaan het doneren aan stichting dierenlot.
Groetjes leerlingen 6B

LEERLINGEN
19-05 Ise Bastiaansen 4A
19-05 Daan van Engelen 5B
20-05 Mila hermans 1-2D
20-05 Jurre L’Abée 4B
20-05 Melissa Mikhaelyan 6A
22-05 Lara van Gennip 1-2C
22-05 Kas Haarbosch 7A
22-05 Ellen Remijsen 7/8
24-05 Stacey van Egeraat 6A
25-05 Gentley Derwort 4B
25-05 Mees Ouwehand 3B

BUITENSCHOOLS NIEUWS
AVOND4DAAGSE ….. HOME EDITION
Meelopen met de Avond4daagse ? Dat kan met de Home Edition.
Helaas zal ook de gewone avond4daagse dit jaar vanwege corona niet
doorgaan,
maar je kunt wel meedoen aan de Home Edition. Meer informatie vindt je
in de bijlage van dit Bolster Bericht.
Veel Wandelplezier !

MAAK KENNIS MET PADEL IN GILZE

