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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Gisteren hebben we u helaas moeten laten weten dat we de maatregelen in de school weer aan
hebben moeten scherpen in verband met een positieve besmetting in de school. Juist nu u als
ouder weer welkom was in de school en o.a. mocht worden rondgeleid door uw eigen kleuter in de
dierentuin, de verjaardagen van kleuters mochten ook weer samen worden gevierd. En ook onze
brigadiers konden weer even een kopje koffie drinken met elkaar in de school.
Helaas mag het vanaf vandaag weer even niet meer. En dat vinden wij net als u heel jammer. Echter
hebben we hierin geen keus en volgen we de richtlijnen van het speciale scholenteam van de GGD op.
We willen alles in het werk stellen om samen fijn aan de zomervakantie te kunnen starten in plaats van
dat we bij wijze van spreken op de blaren moeten zitten. We hopen dan ook dat we op uw begrip
mogen rekenen. En uiteraard hopen wij ook dat deze extra aangescherpte maatregelen van korte duur
zijn.
Gelukkig mochten we vorige week nog lekker genieten!

➢
16-07 kleuters vrij
➢
20-07 geen plusklas
➢
Omdat zich geen volwassenen opgegeven hebben om te
brigadieren op dinsdagmiddag om 14.45uur, zullen er na de
zomervakantie op deze tijd geen brigadiers staan.

GEEFT U ZICH (NOG) OP VOOR HET LUIZEN PLUIZEN? OOK DE OUDERS, DIE DIT AL EERDER
DEDEN!
Vorige week hebben we al een oproep gedaan voor luizen pluizers. Omdat voor ons
niet duidelijk is welke ouders hiermee door willen gaan (die dit vorige jaren al
deden), vragen we u om zich toch opnieuw even aan te melden.
Ook nieuwe ouders zijn heel erg welkom!
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Anja de Vet, onze administratief
medewerker, a.dvet@debolstergilze.nl Vermeld u de naam van uw kind en de groep erbij.
De laatste vakantieweek krijgen alle ouders die luizen pluizen nog een mail.
GEVONDEN VOORWERPEN WORDEN OPGERUIMD IN DE ZOMERVAKANTIE
Kijkt u deze of volgende week nog in de voorhal bij de hoofdingang als u nog iets kwijt bent?
In de vakantie wordt alles opgeruimd.

STICHTING DIERENLOT KWAM LANGS MET DE DIERENAMBULANCE BIJ 6B
Beste ouders,
Wij, groep 6b, hebben een kunstwebsite gemaakt. Daarop hebben we
kunstwerken verkocht die we zelf gemaakt hebben. We hebben onze groeps
kunstwerken geveild en een kunstwerk leverde zelfs €50,- op. De andere
kunstwerken zijn verkocht voor prijzen onder de €3,-.
Er waren zelfs anonieme bieders en die hebben er voor gezorgd dat we alle
kunstwerken hebben verkocht. Dit was heel fijn voor de kunstenaars, zo waren
alle 68 kunstwerken verkocht.
Al het opgehaalde geld hebben we geteld en we kwamen maar liefst op €205,10 uit en dat hebben we
geschonken aan stichting Dierenlot.

We hebben stichting Dierenlot gemaild of ze langs wilden
komen.
Stichting Dierenlot kwam de cheque ophalen met de
dierenambulance.
Ook kregen we nog uitleg over wat de dierenambulance
allemaal doet.

Daarnaast willen we nogmaals jullie bedanken dat jullie
onze kunstwerken hebben gekocht en zo stichting
Dierenlot hebben gesteund.
Groetjes groep 6B

EEN LEKKER BEDANKJE VOOR DE BRIGADIERS
Dank je wel voor de brigadiers omdat we geen
bedankochtend kunnen organiseren lekkere chocolade
Margriet Brands met mooie boodschap van de leerlingen!

LEERLINGEN
14-07 Timo vd Groenendaal 4B
14-07 Jurre Spapen 1-2D
15-07 Jorin vd heuvel 5B
16-07 Johanna vd Zouw 3B
17-07 Noud Krijnen 3C
17-07 Sam Wirken 8A
19-07 Kiki Aarts 5A
19-07 Anne van Roozendaal 3A
20-07 Meike Laureijssen 4B
20-07 Dominik Luczkiewicz 8A
20-07 Vik Quirijnen 1-2A

van

BUITENSCHOOLS NIEUWS
ATLETIEKTOERNOOI 3-4 WAS KEILEUK
Naar aanleiding van het Bolsterbericht een paar weken geleden hebben vanmiddag 12 kinderen van
de Bolster van groep 3 en 4 mee gedaan aan het atletiektoernooi bij Spiridon. Ze waren met een leuke
groep zo samen!
Daarbij hebben ze ook nog eens 3 prijzen in de wacht gesleept! Een hele leuke middag met een mooie
prestatie.

