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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
In de laatste weken van het schooljaar vinden er allerlei activiteiten plaats in de school. Er heerst een
gezellige roerige sfeer.
De leerkrachten sluiten hun thema’s af met uitstapjes naar o.a. de dierentuin en naar
Kinderdijk. De jaarbestelling met alle schoolmaterialen voor volgend jaar komt
binnen en moet worden gecontroleerd en opgeborgen, de rapporten worden
geschreven, het schoolmeubilair wordt geteld, de groepen 7 hebben het
praktijkexamen verkeer, kortom genoeg te doen met z’n allen in zo’n laatste
schoolmaand en zoals gezegd een gezellige drukte.
Onze school telt volgend jaar 20 groepen, zoals we u eerder hebben laten weten. Voor de groepen 8
hebben we een extra lokaal in de Schakel gehuurd. Dit is een kleiner lokaal. De leerkrachten en
leerlingen van de groepen 8 zullen veel samenwerken met elkaar waarbij zij beide ruimtes zullen
gebruiken.
Daarnaast willen we alvast een oproep doen voor het volgend schooljaar aan de
ouders. Een van de dingen waarbij ouders de school altijd ondersteunen, is het
luizen pluizen. Deze controles vinden op de 2e maandag na de zomervakantie plaats
en verder op de 1e maandag na de overige vakanties. van 8.30 u. tot 9.30 u. We
zoeken drie ouders per groep die ons hierbij zouden willen helpen. Voor meer informatie en
aanmelden kunt u contact opnemen met Anja de Vet, onze administratief medewerker,
a.dvet@debolstergilze.nl .
We kijken er erg naar uit om samen met u een mooi nieuw schooljaar tegemoet te gaan,
waarbij we elkaar weer mogen en kunnen ontmoeten. Aanvullend daarop laten we u
weten dat ik, ondergetekende, volgend schooljaar samen met Carmen de Kuijer, Intern
begeleider van onze school en coördinator van de zorg en ondersteuning voor de scholengroep Gilze,
volgend schooljaar ook werkzaam zal zijn op de Drie Musketiers in Hulten. Carmen zal de zorg en
ondersteuning voor deze school voor haar rekening gaan nemen en ik zal als locatieverantwoordelijke
met het team van de Drie Musketiers gaan samenwerken. Carmen zal daardoor niet meer als leerkracht
fungeren op De Bolster. Verder is dit een uitbreiding van onze functie en brengt het geen
veranderingen met zich mee voor onze school.
Helaas kon de spelletjesdag dit jaar niet doorgaan. Het weer zat even niet mee op de geplande dag en
vervolgens lukte het niet om tussen alle andere geplande activiteiten ook nog de spelletjesdag te
plannen. Maar niet getreurd, wat in het vat zit, verzuurt niet. Dus de spelletjesdag zullen we
doorschuiven naar volgend schooljaar. Uiteraard wordt u daarvan op tijd op de hoogte gebracht.
De ijsjes die op deze spelletjesdag getrakteerd zouden worden, worden wel uitgedeeld. Vandaag
krijgen de kinderen bij het naar huis gaan allemaal een waterijsje getrakteerd.
Verder willen we ook dit jaar onze digitale sponsoren enorm bedanken voor hun steun. Door hen
worden onze digitale kalender en dit digitaal Bolsterbericht mogelijk gemaakt.

Dank aan:
Coppens Schilderwerken Gilze,
Remijsen Truckservice,
De Tegelzetter, Barry Klaassen,
De Vloerencentrale
➢
➢

Trayplant, Peter vd Avoird,
Stucadoorsbedrijf M. Boemaars,
Joost Coppens, Bouw en Timmerwerken,

deze week oudergesprekken op aanvraag
deze week geen plusklas

HERHAALDE OPROEP: HOUT VOOR VOGELHUISJE EN INSECTENHOTEL
De groepen 4 zijn nu al een tijdje bezig met het thema Groeien en Bloeien, De moestuin.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een insectenhotel gestart.
Ook willen we vogelhuisjes gaan maken met de kinderen.
Hiervoor hebben we hout nodig.
Indien u een stuk hout kunt missen van maximaal 1 meter lang,
niet te breed en te dik, dan houden wij ons aanbevolen. Kinderen moeten er mee kunnen
werken. Daarom is te dik hout niet handig.
Indien u hout kunt missen dan kunt u dit in een grote bak
stoppen.
Deze bak staat onder het afdak bij de kleuters, tegen de
muur. Op de bak staat dat deze bedoeld is voor het
inzamelen van hout.
Bij voorbaat onze dank.
Namens de leerkrachten van de groepen 4 en de werkgroep
Moestuin.
LEERLINGEN
07-07 Tom Cornelissen 1-2D
07-07 Julie Fasting 5C
07-07 Bo van Roozendaal 1-2B
07-07 Mats van Roozendaal 1-2B
09-07 Fenne Coppens 1-2A
12-07 Lauren vd Boer 1-2D
12-07 Isa Wirken 6B
13-07 Tess Verheijen 6B
TEAM
13-07 juf Britt

BUITENSCHOOLS NIEUWS
HOE VEERKRACHTIG IS JOUW KIND?
Niet iedereen is altijd even veerkrachtig en dat is oké.
Het ene kind komt altijd huppelend thuis, de ander loopt er sjokkend achteraan. Sommige kinderen
kunnen meer aan dan andere: de laatste zijn wat kwetsbaarder.
Sommige kinderen hebben niet de kracht om zelf terug te veren en kunnen dus wel wat
ondersteuning gebruiken.
Wil je dat je kind meer weerbaar wordt? Mag je kind leren om beter
met tegenvallers om te gaan?
Met deze 7 tips leer je om je kind veerkrachtiger te maken!
Hoe groter de veerkracht, hoe beter je kind kan omgaan met stress en
tegenslagen.
Met deze oefeningen werk je samen met je kind aan veerkracht.
Laat je mailadres achter op info@kcopmaat.nl.
Ik stuur je de 7 tips door of je kan hulp vragen (een teken van
veerkracht!).
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw kind?
U kunt vrijblijvend een afspraak met mij maken.

Kindercoaching op maat
Juf Ans Portier
T: 0627990229
E: info@kcopmaat.nl
W: www.kcopmaat.nl
Kortdurende begeleiding is mogelijk bij:
Omgaan met verlies (scheiding, rouwverwerking)
Emoties herkennen en uiten (emoties benoemen en hiermee omgaan)
Zelfvertrouwen vergroten
Hooggevoeligheid
(Faal)angst
FSD-NIEUWS
Zaterdag 17 juli in de ochtend 3 eindvoorstellingen van FSD Gilze!
Kaartjes kosten slechts €5,-.
Zaterdag 17 juli in de middag gratis workshops voor jong en oud,
Check de website voor meer info en voor aanmelden!
www.fsd-gilze.nl
astrid@fsd-gilze.nl

