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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Afgelopen weekend hebben alle leerlingen van de groepen 8 mogen genieten van een fantastisch lang
kamp weekend, dat startte met een uitje naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Verderop in dit
Bolsterbericht vindt u een verslag van dit ontzettend leuk weekend waar iedereen volop van heeft
genoten.
Ook de groepen 1/2 zijn afgelopen weken naar de dierentuin in Best geweest in het kader van hun
thema dierentuin. Twee groepen gaan volgende week nog. In dit Bolsterbericht vindt u ook van deze
bezoeken die al hebben plaatsgevonden een verslag.
Verder vindt morgenmiddag onze zogenaamde ‘doordraaimiddag’ plaats. Alle groepen draaien dan
door naar de leerkracht waar zij volgend jaar bij in de groep komen. Dit is altijd een hele
happening in de school. De nieuwe kleuters die voor 1 oktober 4 jaar worden, komen dan
voor de eerste keer naar school om kennis te maken met hun nieuwe juf of meester. En dat is
allemaal best spannend voor hen. De kleuterleerkrachten zullen de nieuwe kleuters bij de
poort op het kleuterplein ophalen.
➢ 01-07 kennismakingsmiddag en kijkje in je nieuwe groep, groep 8 sport en spel
➢ 07-07 spelletjesdag groep 1 tm 4, geholpen door groep 7/8 en 8
➢ Deze week oudergesprekken op aanvraag

WAT EEN PRACHTIG BEDRAG!
We hebben maar liefst € 514,00 op mogen halen bij de Coop, dankzij het sparen van (uw)
Doekoe-muntjes! Dank jullie wel! We hebben hiervoor veeL leuke spelmaterialen kunnen
bestellen.
UITSTAPJE BEST ZOO VAN DE BOLSTER MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR STICHTING OPA
GILZE.
Alle kleutergroepen van basisschool de Bolster werken momenteel aan thema de
dierentuin. We hebben een "echte" dierentuin gemaakt in de kleuterhal waar volop
wordt gespeeld. Er zijn dierenverzorgers, dierenartsen, gidsen, bezoekers en andere
medewerkers aan het " werk." Vandaar dat deze weken alle groepen een dagje naar
dierentuin Best Zoo zijn gegaan, zodat ze eens kunnen zien hoe het in het echt
gaat. We hebben heel veel dieren en dierenverzorgers gezien. Ook hebben we
heerlijk gespeeld in de dierentuin. Via deze weg willen we nogmaals stichting OPA Gilze, de ouderraad
van de Bolster en alle hulpouders bedanken. Zonder jullie hadden we dit nooit kunnen doen!

KAMP GROEP 8
Afgelopen weekend heeft groep 8 zijn kamp gehad hier op de Bolster.
Vrijdag zijn we gestart met een bezoek aan het Rijksmuseum. We hebben
daar een rondleiding gekregen over de “Gouden Eeuw”.
Weer terug op school heeft iedereen zijn slaapplaats in orde gemaakt,
waarna we heerlijk hebben genoten van de friet en pizza.
In de avond hebben we film gekeken, de kluis gespeeld en was er een
escaperoom over de “Gouden Eeuw” volgens de code van Coppens. We
hebben hier super van genoten en iedereen is ontsnapt.
Zaterdag hebben we in de ochtend een 6- kamp gedaan o.l.v. juf Tamara
op de verschillende schoolpleinen.
We hadden een stormbaan en een buikglijbaan en dit was super! In de
middag zijn we lekker gaan zwemmen bij de familie Oomen. Het was
heerlijk zwemweer!
Terug op school hadden we een bbq. Arno en Ruud bedankt nog voor de
goede zorgen en het heerlijk gebakken vlees.
Na het eten was er even tijd om bij te komen van al deze geweldige
activiteiten want we hadden ook nog een spannende avond/nacht voor de
boeg.
Er waren kinderen die voetbal hebben gekeken, karaoke hebben
gezongen, film hebben gekeken of lekker even niets hebben gedaan (of
even een stevige powernap hebben gedaan)…..
Rond 22 uur kwam meneer Luc en die had een mooi verhaal
meegenomen over de sleutel van de graftombe van Michiel de Ruyter. De
kinderen werden hierna in 6 groepen verdeeld en zo begon onze
spooktocht door Gilze.
Het was een wandeling van iets meer dan een uur met de mooie, spannende, enge en bekende figuren
uit de “Gouden Eeuw”. De kinderen vonden het heel spannend maar toch hebben ze genoten. De
kinderen hebben echter wel wat broeken moeten verschonen, wat schrammen moeten verzorgen en
wat traantjes weg moeten pinken (en nee, niet van geluk). Ook de meesters en juffen deden wel heel
stoer, maar moesten toch even bijkomen.
Terug op school hadden we een kampvuur en gingen we lasergamen door de school. Voldaan en moe
ging iedereen slapen. Zondag hebben we ontbeten en alles netjes opgeruimd en schoongemaakt met
elkaar en was het kamp helaas alweer voorbij.
Wij willen iedereen bedanken die ons hebben geholpen met een spetterend en onvergetelijk kamp.
We hebben echt genoten!!!
Speciale dank aan alle ouders die hebben geholpen en de kringloopwinkel voor spullen voor de
escaperoom.

LEERLINGEN
30-06 Sem vd Avoird 6B
30-06 Finn Emmelot 1-2E
01-07 Elise van Engelen 1-2B
01-07 Sanne van Engelen 5B
01-07 Dawit Hisabu 6A
01-07 Robel Hisabu 5A
02-07 Luca ten Velde 8A
02-07 Rena ten Velde 1-2C
03-07 Indy Kuckulus 3C
03-06 Rick van Poppel 3B
06-07 Loes vd Burg 3C
TEAM
30-06 juf Miranda D.
02-07 juf Maria

BUITENSCHOOLS NIEUWS
AANMELDING IS VERLENGD TOT 6 JULI…… DOE JIJ MEE?!

CHAAMLOOP A.S. ZATERDAG 3 JULI

