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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan, het muzikale
onthaal waarmee we ons schooljaar hebben ingeluid.
Op het middenplein stond meester Paul met twee
collega drummers te trommelen om alle leerlingen
van de Bolster swingend het schooljaar te kunnen
laten starten.
Want daar gaan we voor. Een swingende start voor al
onze leerlingen en leerkrachten. We hebben er zin in!
Hoewel we samen met u telkens naar de
mogelijkheden zijn blijven kijken in plaats van naar de
onmogelijkheden, zijn we ons er terdege van bewust
dat we ook bij de start van dit schooljaar aan ouders/verzorgers moeten laten weten dat u nog steeds
beperkt toegang tot onze school heeft in verband met de geldende coronamaatregelen.
Om ervoor te zorgen dat u toch betrokken blijft bij alle ontwikkelingen in en rondom de school,
zullen we u via allerlei informatiekanalen blijven informeren. In het filmpje van meester Jeroen heeft u
gehoord dat het goed gaat met onze school en dat we ook voor dit jaar weer nieuwe doelen hebben
opgesteld om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven monitoren en verbeteren. Via dit Bolsterbericht
zullen we u daar steeds van op de hoogte houden en ook via de
leerkrachten, Parro en onze website, ontvangt u foto’s, vlogs en of
tekstberichten zodat we de fysieke ontmoeting met onze
ouders/verzorgers in de school zo dicht mogelijk kunnen benaderen.
Wellicht heeft u in de media het nieuws over de NPO gelden gevolgd. Vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) staan (o.a.) de begrippen leerachterstand en leervertraging centraal. Wij
vinden die begrippen niet helemaal passend. Uiteraard zien we verschillen in de ontwikkeling van de
leerlingen als we deze vergelijken met de periode voor corona. Echter vertrouwen we erop dat er
sprake zal zijn van natuurlijk herstel, en dat wij daarbij extra ondersteuning, extra begeleiding en extra
impulsen zullen gaan geven en/of gaan organiseren. Onze leerlingen hebben ontwikkelkansen en
ontwikkeltijd nodig.
Wij zien het Nationaal School Programma dan ook als een herstelprogramma. De kerngedachte is, dat
we daarbij niet zozeer willen denken in termen van leerachterstanden wegwerken als wel in termen van
ontwikkeling uitlokken en groei stimuleren.
Eerder hebben we samen met het team verkend hoe de NPO gelden zinvol en effectief in kunnen gaan
worden gezet. Vervolgens is er een voorstel geschreven. Dat is als het ware de eerste ruwe versie
betreffende de besteding van de NPO gelden. Deze conceptversie is voorgelegd aan de MR. De
feedback van de MR zullen wij verwerken in het voorstel waarna we met het team verder en meer
concreet invulling zullen gaan geven aan de besteding en inzet van de gelden.

Jubileum
In het openingsfilmpje vertelde meester Jeroen ook over ons jubileum. Inmiddels bestaat onze school
101 jaar. Vorig jaar hebben we ons 100 jarig jubileum niet kunnen vieren door alle coronaperikelen en
daarom vieren we dit jaar het 101 jarig bestaan van de school. We gaan dit vieren met allerlei
activiteiten die vooral in de tweede helft van het schooljaar zullen plaatsvinden. U wordt daar in een
later stadium over geïnformeerd.
Personeel
Op 24 augustus zijn juf Jirsca en haar man Sjoerd de trotse ouders geworden van een gezonde zoon
Tijn. Zij genieten samen volop van hun prille gezinnetje. Na haar zwangerschapsverlof zal juf Jirsca
rond januari weer gaan starten op school.
Meester Menno en juf Lieke zijn de twee sportschoolcoaches die met meester Stan de gymlessen voor
onze school dit jaar zullen verzorgen.
Daarnaast verwelkomen we meester Nieck Pijnenburg en meester Olly van der Vloet als onze LIO
stagiaires. Meester Nieck staat in groep 7 naast juf Miranda en juf Nikki en meester Olly staat in groep
1/2 naast meester Luc.
We wensen onze nieuwe collega’s allemaal veel succes en veel werkplezier toe op De Bolster.
Ouderbrief
In de ouderbrief, die uw kind afgelopen maandag heeft meegekregen, verzoeken wij u om uw
gegevens in te vullen en voor enkele zaken toestemming te verlenen. Vanuit de AVG, de wet op
privacy, vragen wij u bijvoorbeeld om in de Parro app aan te geven of uw kind zichtbaar mag worden
afgebeeld op foto en/of videomateriaal. Ook is het voor ons als school belangrijk dat we op de hoogte
zijn van het medicijngebruik en eventuele allergieën van uw kind zodat we hier goed naar kunnen
handelen.
Medicijngebruik
Als uw kind medicijnen gebruikt, verzoeken wij u om het registratieformulier voor medicijngebruik te
ondertekenen bij de leerkracht van uw kind.
Het is namelijk van belang dat wanneer uw kind langdurig een (nieuw) medicijn moet innemen, u dit
meldt bij de groepsleerkracht. U vult dan een registratieformulier in dat door u ondertekend wordt.
Ook voor het toedienen van een medicijn door de leerkracht (ook al is het voor korte duur), dient u
een registratieformulier in te vullen en te ondertekenen. Een volledig protocol medisch handelen is op
te vragen bij de leerkracht van uw kind.
Kiss & Ride zone
Zoals al bekend blijft onze Kiss & Ride zone in verband met de coronamaatregelen nog gehandhaafd.
We verzoeken u vriendelijk om met de auto zover mogelijk door te rijden als u uw kind komt brengen
naar school zodat er geen opstopping ontstaat bij het kruispunt in de Kerkstraat waardoor er onveilige
verkeerssituaties kunnen ontstaan. Bij voorbaat dank u wel.
Ik wens u namens het team nog een fijne week.
Helma van Laerhoven
Adjunct-directeur

WIST U DAT:
➢
de groepen 3 t/m 8 vanochtend een show van Mad Science hebben gezien op
school. Ze kunnen zich daarna eventueel opgeven voor een naschoolse cursus.
13-09 controle hoofdluis, zie meer info verderop in de nieuwsbrief en in de bijlage.
15-09 MR-vergadering 19.30 uur, waarbij u als toehoorder altijd welkom bent
20-09 Jaarvergadering Ouderraad 19.30 uur. Volgende week volgt meer info hierover.
HOOFDLUISCONTROLE
Beste ouders / verzorgers,
Op maandag 13 september worden alle kinderen weer op hoofdluis
gecontroleerd.
Wij verzoeken u dringend om uw kind elke dag goed te controleren.
Bij constatering van hoofdluis het haar te behandelen met de juiste
antihoofdluismiddel en elke dag minimaal 3x per dag te kammen
gedurende 2 weken.
Alleen behandelen met antihoofdluismiddel is niet voldoende!
Wij willen een luisvrije school! Wij rekenen dan ook op uw medewerking.
In de bijlage treft u het ‘Protocol Hoofdluis’ aan. In het protocol staan behandelingsadviezen.
Alvast bedankt voor uw begrip en inzet.
LEERLINGEN
09-09 Sil Tibbe 4C
10-09 Evi Krijnen 6B
11-09 Senn van Hoek 5A
11-09 Esmee van Oosterwijk 3A
15-09 Tijn van Dongen 6C
15-09 Stan vd Ouweland 1-2E
TEAM
10-09 Meester Peter
10-09 Meester Jos
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