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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Vandaag krijgen de leerlingen te horen bij welke leerkracht(en) zij volgend jaar in de groep komen.
Ook voor u is er een overzicht in dit Bolsterbericht opgenomen waarin we de verdeling van de
groepen voor volgend schooljaar bekend maken. Daarin staan ook de namen van twee nieuwe
collega’s die we per volgend schooljaar mogen verwelkomen.
Zij zullen zich te zijner tijd uiteraard uitgebreid aan u voorstellen via dit Bolsterbericht.
Voor nu mag ik u laten weten dat we erg blij zijn dat wij volgend schooljaar gaan samenwerken met
met onze nieuwe collega’s Maryse Beumer en Carolien van Dongen. Beiden hebben al ruime ervaring
in het onderwijsveld en ook met het onderwijsconcept zoals wij dat op onze school
vormgeven.
Daarnaast verwelkomen we ook Nikki Hexspoor. Nikki is al bekend binnen onze
stichting vanuit de invalpool. Ook zij komt ons team versterken.

Leerkracht

werkdagen

Leerkracht

werkdagen

1 groep 1/2 A

Amy

ma,di

Ilona

wo, do, vrij

2 groep 1/2 B

Suzanne

ma, di, wo om de week

Maria

wo om de week, do, vr om de week

3 groep 1/2 C

Luc

ma t/m vr

4 groep 1/2 D

Anoek

ma,di,wo,do,vr om de week

5 groep 1/2 E

Petra

ma

Liesbeth

di, wo, do, vr om de week

Opstartgroep
6 vanaf 01-11-2021

Petra

di

vacature

ma,wo,do,vr

7 groep 3A

Anna

ma t/m vr

8 groep 3B

Carolien van Dongen

ma t/m vr

groep 4A
9 (nu 3A)

Laura

ma t/m vr

groep 4B
10 (nu 3B)

Iris

ma t/m vr

groep 4C
11 (nu 3C)

Peter

ma, di, wo, do

Jacqueline

vr

groep 5A
12 (nu 4A)

Nicolle

ma, di, wo om de week

Mieke

wo. om de week, do, vr

groep 5B
13 (nu 4B)

Miranda Trip

ma,di

Maryse Beumer

wo, do,vr

Groep

Jirsca na
zwangerschapsverlof ma, di

groep 6A
14 (nu 5A)

Tamara

ma,di

Franca:

wo, do, vr

groep 6B
15 (nu 5B)

Maryse Beumer

ma

Danny

di,wo,do,vr

groep 6C
16 (nu 5C)

Kim

ma t/m vr

groep 7A
17 (nu 6A)

Romy

ma t/m vr

groep 7B
18 (nu 6B)

Miranda D.

ma,di,wo

Nikki Hexspoor

do,vr

groep 8A
19 (nu 7A)

Michel

ma t/m vr

groep 8B
20 (nu groep 7 combi deel) Danielle K.

ma t/m vr

Hiernaast zullen er 2 LIO-ers hun afstudeerstage op onze school lopen; Nieck Puijnenburg en Olly van
der Vloet
Nu er vanuit de overheid steeds meer versoepelingen bekend gemaakt worden, mogen na anderhalf
jaar corona de meeste beperkingen weer teruggedraaid worden. Daar zijn we allemaal erg blij mee.
We vinden het belangrijk om u als ouders/verzorgers steeds meer bij onze school te betrekken. We
houden u telkens goed op de hoogte over de aanpassingen van de maatregelen en kijken er naar uit
om elkaar weer in de school te mogen ontmoeten. Hierbij een update van de maatregelen die voor nu
voor u van belang zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De basisregels zoals 1,5 m. en het doorlopen van de gezondheidscheck blijven van kracht.
De oudergesprekken zijn fysiek op school mogelijk indien wenselijk
De ouderraad en de vaste hulpouders en zijn weer welkom in de school
Externen/gastsprekers zijn eveneens welkom in de school
Het brengen en halen van de kinderen blijft tot aan de zomervakantie ongewijzigd.
Traktaties mogen weer
De mondkapjes zijn binnen niet meer verplicht om te dragen
Vergaderingen (G)MR en OR kunnen naar wens digitaal en fysiek worden gehouden.
Het kamp voor groep 8 en de afscheidsavond, mogen binnen de richtlijnen in afstemming met
de locatieverantwoordelijke plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor excursies en schoolreisjes.
De 1,5 m. blijft van kracht.
➢
➢
➢
➢
➢

25-06 studiedag; leerlingen vrij
25 t/m 27 kamp voor leerlingen groep 8 op school
28-06 groep 8 vrij
30-06 spelletjesdag groep 1 tm 4, geholpen door groep 7/8 en 8
01-07 kennismakingsmiddag en kijkje in je nieuwe groep, groep 8 sport en spel

REMINDER: 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

Dank u wel.
SCHOOLFOTOGRAAF
De Ouderraad heeft van een aantal ouders vernomen dat de afdrukkwaliteit van sommige schoolfoto’s
niet goed bleek te zijn (niet scherp). We hebben contact opgenomen met Schoolfoto.nl en deze
problemen besproken. Dit blijkt met het afdrukken te maken te hebben. Niet met de opname. Ze zijn
voor deze ouders reeds aan het kijken naar een oplossing.
Mochten er meer ouders zijn die ditzelfde probleem hebben ondervonden; graag contact opnemen
met info@schoolfoto.nl onder vermelding van ‘de Bolster-Gilze’, de naam van uw kind en de groep
waarin uw kind zit. Wellicht kunnen ze u helpen.
FLESSEN INLEVEREN BIJ DE JUMBO….
Deze maand staat namens de brigadiers de statiegeldbus er weer bij de Jumbo. Als u uw bonnetje
daar inlevert, kan er weer een leuk bedankje verzorgd worden voor onze brigadiers. Alvast heel erg
bedankt!
EEN INSECTENHOTEL VOOR DE MOESTUIN
Beste ouders,
In de moestuin hebben wij last van slakken.
Daarom zouden we graag een insectenhotel maken.
Wij willen jullie vragen of jullie ons willen helpen.
Dat zouden wij heel fijn vinden.
We hebben nodig: houtsnippers, blaadjes, hout, dennenappels, houtschors, bamboe
en hollen takken.
Als je een van deze dingen mee naar school zou willen nemen, zou dat fijn zijn!
Je kunt het plaatsen in de houten kar onder de overkapping bij de kleuters.
Alvast bedankt!
Groetjes groep 4.
VOETBALTOERNOOITJE GROEP 5
Afgelopen woensdag 16 juni hadden alle kinderen van groep 5 een
voetbaltoernooitje. Ze speelden 3-3 op een mooi versiert pannaveldje. Er
werd in 3 poules gespeeld. Elke poule had uiteindelijk ook een finale. Klaas
had gezorgd voor een leuke attentie voor de winnaars. De kinderen hadden
de regels zelf bedacht en mochten ook zelf scheidsrechter zijn. Ondanks
het warme weer was het een hartsikke leuke ochtend met mooi trucjes,
volop aanmoedigingen en heel veel plezier.

LEERLINGEN UIT GROEP 4 SCHRIJVEN OVER:
Uitstapje Trayplant groep 4
we gingen iets leuks doen met de hele klas.
we gingen namelijk naar trayplant.
daar hebben we allemaal leuke dingen gedaan.
die gaan we je nu vertellen.
als eerste kregen we de regels te horen.
toen gingen we een zaal in daar waren allemaal voedingsstoffen
en heel veel water.toen kregen we uitleg over hoe je van een plantje er twee kan maken.
het werkt als volgt je hebt een klein plantje je knipt het plantje er af
dan snij je het aarde blokje doormidden en dan heb je er weer 2 nieuwe plantjes bij.
toen gingen we naar de kas daar was het heel heet en er waren 1000 plantjes.
en toen mochten we afgeknipte plantjes in aarde stoppen.
en we moeten het belangrijkste nog vertellen.
het is een aardbeien en frambozen fabriek.
er zijn allemaal verschillende rassen.
toen mochten we in een aantal koelcellen.
toen gingen we naar een machine kijken.
en die machine kon kijken of de plantjes groot genoeg zijn om te verkopen.
en toen mochten we een frambozen plantje mee naar huis nemen
en toen moesten we alweer terug naar school.
LEERLINGEN
23-06 Ralf van Hoek 5A
24-06 Juna vd Brand 1-2C
24-06 Issa Nozhat 3C
24-06 Fien Roozen 6B
25-06 Vik Coppens 1-2C
25-06 Koen Gerritsen 3C
25-06 Siem Hermans 4B
25-06 Lucas de Jong 4B
25-06 Matz Kerremans 1-2D
25-06 Izzi Rambelje 4A
27-06 Merijn Coremans 1-2C
28-06 Dorus Michielsen 1-2B
28-06 Tesse van Puijenbroek 1-2E
29-06 Arne van Gestel 8A
TEAM
23-06 juf Anna

BUITENSCHOOLS NIEUWS
Nieuwsbrief Zzummer’scool
De vakantie komt er weer aan! Tijd om te genieten van de zon, lekker met je vriendjes te spelen én een
musical te maken bij Theaterschool Babzz. Een musical? Jazeker! De Zzummer’scool komt er namelijk
weer aan. Vanaf maandag 30 augustus mag je een hele week bij ons komen zingen en dansen. In vijf
dagen tijd maak je een eigen musical, mét echte kostuums en decor. Aan het einde van de week speel
je een voorstelling waarbij iedereen mag komen kijken!
Hieronder vind je wat extra informatie die vooral je ouders fijn vinden om te weten:
• De Zzummer’scool vindt plaats van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september,
iedere dag van 10:00 tot 16:00 uur in CC De Boodschap in Rijen;
• Iedereen van 6 tot en met 12 jaar is welkom, ook als je geen lid bent van Theaterschool Babzz;
• De kosten voor de Zzummer’scool zijn €100,00 per persoon*;
• We zullen werken volgens de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM, wat ook
invloed kan hebben op de hoeveelheid publiek dat bij de eindvoorstelling aanwezig kan zijn;
• Aanmelden kan via info@theaterschoolbabzz.nl.

Je kunt je vanaf NU aanmelden voor de Zzummer’scool. Wees er snel
bij, want vorig jaar zat de week binnen twee weken vol!
*Moet je als ouder(s) rondkomen van maximaal 120% van het sociaal
minimum, omdat je bijvoorbeeld in de bijstand of schuldsanering
zit en woon je in de gemeente Gilze Rijen? Zit je nog niet aan een
maximum van € 450,- per jaar voor jouw kind bij het Jeugdfonds
Cultuur Brabant? Weet dan dat je voor een vergoeding van de kosten een aanvraag kunt indienen bij
het Jeugdfonds Cultuur Brabant.

