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NIEUWS VAN DE DIRECTIE

Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Wat hebben we genoten van het schoolreisje in de Efteling. Voor ons allemaal een dag om nooit te
vergeten. Door de fantastische organisatie van de ouderraad liep alles op rolletjes. Van de indeling van
de groepjes in de bussen, de begeleiding door de hulpouders, op meerder plekken hulpposten in het
park, het faciliteren van de groene bolsterhesjes tot aan de waterijsjes voor iedereen, overal was aan
gedacht. Hierbij een kleine impressie van deze ontzettend leuke dag.

Onze leerlingen hebben samen met u meegedaan aan de klimaatsupportactie die vanuit de gemeente
Gilze en Rijen was georganiseerd. Aan deze actie was ook een kleurplaatwedstrijd verbonden voor de
leerlingen uit de onderbouw. De leerlingen uit de bovenbouw hebben voor hun deelname een
insectenhotel voor in onze schooltuin cadeau gekregen.
Hierbij het filmpje waarin wethouder Zwarts de winnaars van de kleurplaten actie verloot.
De ouders van de winnaars hebben het filmpje ook ontvangen.
Klik op onderstaande link om bij het filmpje te komen:
https://martinekreuger.stackstorage.com/s/xi7xZNMx3m4svnHA
Morgen wordt het warm weer. wilt u er weer aan denken om
uw kind goed in te smeren en misschien een extra flesje
water mee te geven.

➢ 17-06 kennismakingsmiddag VO voor aantal leerlingen uit groep 8, rest gewoon
school
➢ 20-06 Vaderdag
➢ 25-06 studiedag; leerlingen vrij
➢ 25 t/m 27 kamp voor leerlingen groep 8 op school
➢ 28-06 groep 8 vrij
OPROEP VOOR MATERIAAL SPELLETJESDAG 30 JUNI
Beste ouders,
Op woensdag 30 juni is er weer een spelletjesdag voor de groepen 1 t/m 4. Wij zijn voor die dag op
zoek naar 40 lege conservenblikken zonder deksel (van 1 liter of ½ liter) en vier jute zakken. Indien u
ons hiermee zou kunnen helpen zou dat heel fijn zijn. U kunt de spullen meegeven aan uw kind of het
op school afgeven bij de conciërge. Alvast bedankt voor de moeite.

BLIJVEN ER OP DINSDAGMIDDAG WEL BRIGADIERS??? KOMT U / KOM JIJ ONS HELPEN?
Helaas hebben zich nog geen brigadiers gemeld voor de
dinsdagmiddag 14.45 uur bij de kerk.
Heeft u nog tijd of zijn er leerlingen uit groep 7 of 8 (volgend
schooljaar) die zich nog aan willen sluiten? Heel graag.
Dan kunnen we ook op dinsdagmiddag veilig oversteken.
Stuur een mailtje naar brigadiersgilze@gmail.com
GESLAAGDE BEDANKMIDDAG LEERLINGBRIGADIERS BIJ TC GILZE

Op woensdag 9 juni werd aan alle leerlingen die dit schooljaar brigadieren een gezellige middag
aangeboden door de brigadierswerkgroep Gilze. Wij konden hiervoor terecht bij TC Gilze.
Uit school kwamen de leerlingen op de fiets naar TC Gilze. Daar kregen ze eerst een heerlijke lunch,
verzorgd door Kom d’r in. De kinderen smulden van de broodjes frikandel en kroket. Na de lunch
werden de kinderen in groepjes verdeeld. Vervolgens konden ze deelnemen aan verschillende
activiteiten begeleid door Ellen Spitzen van TC Gilze, padel trainster Heidi Vermeulen en enkele ouders
en leden van de brigadierswerkgroep. De kinderen kregen een tennisles en een workshop padel. Ook
was er een heuse escaperoom waarbij wij gebruik mochten maken van spullen van Hebbes en er was
ook ruimte voor waterspelletjes met dit heerlijke weer. Daarnaast was er nog een echte wedstrijd
tussen de groepen. Alle kinderen kregen een bidon met brigadierslogo, een pakje jelly beans en nog

een leuke prijs die zij zelf mochten uitzoeken. Aan het eind van de middag werden de kinderen nog
getrakteerd op een ijsje. De brigadierswerkgroep kijkt terug op een geslaagde middag. Wij hopen dat
alle kinderen genoten hebben en wij willen iedereen die meegeholpen heeft om deze middag tot een
succes te maken bedanken, met een speciaal bedankje aan Ellen Spitzen van TC Gilze en onze
inmiddels al jarenlange sponsor Stichting OPA.

LEERLINGEN
16-06 Levi Dogge 5C
17-06 Ties van Kollenburg 5A
17-06 Saar Stadhouders 3C
18-06 Thijmen de Kruyf 1-2D
18-06 Lynn Verschuuren 5B
20-06 Christian van Engelen 4A
21-06 Jens van Hoek 7A

BUITENSCHOOLS NIEUWS
ATLETIEKTOERNOOI GROEP 3 EN 4
Zoals je misschien nog wel wist stond er op woensdagmiddag 2 juni het atletiektoernooi op de
planning. Helaas door de coronamaatregelen kon dit nog niet doorgaan.
Maar er zijn weer versoepelingen, en zoals het er nu uitziet kan er dit schooljaar toch nog één toernooi
plaatsvinden! Daar wil je toch zeker bij zijn?!

Zit jij in groep 3 of 4 en wil jij ook graag mee doen aan een scholentoernooi in de gemeente Gilze en
Rijen? Dan is het atletiektoernooi iets voor jou!
Het toernooi zal plaatsvinden op woensdag 7 juli van 13.30 –
17.00 uur bij Atletiekvereniging Spiridon in Rijen (Vijf Eiken 6, 5121
RG Rijen). Vind jij het ook leuk om te sprinten, verspringen,
kogelstoten en speerwerpen? Schrijf je dan uiterlijk 25 juni in door
een e-mail met je voor- en achternaam, school en groep te
sturen naar menno-sportabg@outlook.com. Na inschrijving zal er
een bevestiging van deelname worden gestuurd. Na afloop van de
inschrijfperiode volgt de nadere informatie.
Alle belangrijke informatie nog even op een rij:
Datum:
Tijd:
Voor:
Locatie:

Woensdag 7 juli (mits de coronaversoepelingen het toelaten)
13.30 – 17.00 uur
Groep 3 en 4
AV Spiridon Rijen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Menno (menno-sportabg@outlook.com).
Met sportieve groeten,
Namens de toernooicommissie,
Menno
TYPECURSUS OP BOLSTER VOLGEND SCHOOLJAAR
Betreft: Schrijf voor de zomervakantie in en ontvang nog 25 euro korting
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar 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!
Startdatum:

dinsdag 5 oktober 2021

Lestijd:

15:00 tot 16:00 uur

Leslocatie:

Basisschool De Bolster, Kerkstraat 112 5126 GD GILZE

•
•
•
•
•
•
•

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

Schrijf nu in en maak nog gebruik van de vroegboekkorting!
Inschrijven t/m zaterdag 31 juli:

€ 160

Inschrijven vanaf zondag 1 augustus:

€ 185

LET OP: er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL
Tip
Met gratis annuleren tot 20 september blijf jij flexibel. Weet je de nieuwe planning nog niet van
bijvoorbeeld de voetbaltraining, geen probleem! Bij de Typetuin kun je tot 20 september kosteloos
annuleren.

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 info@typetuin.nl of bel naar 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin

