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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
We kunnen terugkijken op een goede en fijne eerste schoolweek van het schooljaar 2021-2022.
Inmiddels zijn alle groepen ook weer begonnen aan hun thema’s.
De groepen 1/2 zijn gestart met het thema kledingwinkel, schoenenwinkel en zelfs een hoedenwinkel
komt aan bod. De komende weken komen daar vast weer regelmatig leuke updates over voorbij in
het Bolsterbericht.
Tijden zoemer en inloop begin schooldag
Aan het begin van de schooldag werken we met verschillende inlooptijden. Om 8.20 uur staan de
kleuterleerkrachten bij de kleuterpoort en gaat de deur bij de kleuteringang open. De kleuters kunnen
dan met de kleuterleerkrachten naar binnen lopen. Om 8.25 uur gaan de deuren van de ingangen voor
de groepen 3 t/m 8 gaan open. Dan gaat ook de eerste zoemer als teken dat de kinderen van de
groepen 3 t/m 8 naar binnen mogen komen. Om 8.30 uur gaat de tweede zoemer en verwachten wij
iedereen in de eigen klassen, zodat de lessen kunnen beginnen.
Startgesprekken
In de week van 27 september tot en met 30 september staan de startgesprekken gepland. Vanwege de
Corona maatregelen zullen deze gesprekken niet fysiek op school plaatsvinden maar via GoogleMeet.
Ouders met meerdere kinderen op school krijgen op donderdag 16 september om 15.30 uur toegang
tot het inplannen van een gesprek.
Ouders met één leerling op De Bolster krijgen op vrijdag 17 september om 15.30 uur toegang tot het
inplannen van gesprekken.
U heeft vandaag eveneens een mail met verdere uitleg ontvangen over de startgesprekken.
Studiemiddag 22 september
Volgende week woensdag 22 september staat er voor het team van de Bolster een studiemiddag op
de planning. Deze middag gaan we aan de slag met begrijpend lezen voor de groepen 5 tot en met 8.
Vanuit de analyse van de opbrengsten blijkt dat we aan dit onderdeel extra aandacht mogen schenken
om de resultaten naar een hoger niveau te kunnen tillen. De groepen 1 tot en met 4 gaan werken aan
‘Zin in Lezen’ waardoor zij het stukje technisch lezen vanuit de OGO visie verder gaan versterken.
In de ochtend wordt er op 22 september gewoon lesgegeven op school.
De Mad Science show
Op woensdag 8 september mochten de groepen 3 t/m 8 weer genieten
van een spectaculaire Mad Science show. Het podium in de aula werd
omgetoverd tot een laboratorium door de professor van Mad Science.
Wetenschap en techniek zorgen vervolgens voor een magische show
waarbij de kinderen ademloos toekijken. Alle
kinderen hebben na afloop een flyer ontvangen
zodat zij zich vrijblijvend aan kunnen melden voor
vervolgactiviteiten van Mad Science.

Goed Gedaan! Methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Op de Bolster werken we in de groepen 1 t/m 8 met de methode “Goed gedaan!”, een methode voor
de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
Kinderen leren sociaal-emotionele vaardigheden voor een groot deel door ‘nadoen’ en ‘uitproberen’.
In een moderne open samenleving vol keuzemogelijkheden waarin media en moderne
communicatiemiddelen en grote rol spelen, hebben kinderen te maken met een grote diversiteit aan
voorbeeldgedrag en uiteenlopende reacties op hun eigen gedrag. Al die verschillen zijn voor veel
kinderen verwarrend. De kreet ‘Doe eens gewoon!’ is dan niet meer voldoende, want wat is ‘gewoon’?
"Goed gedaan!" geeft kinderen meer zicht en grip op hun emoties, gedrag en het omgaan met elkaar.
Zodat ieder kind weet wat er verwacht wordt, waarom dat gevraagd wordt en weet hoe hij of zij dat
kan aanpakken. Opdat ieder kind op school zichzelf en anderen beter gaat begrijpen en leert hoe hij of
zij zichzelf positief kan aansturen.
Onderwerpen in "Goed gedaan!"
Elke groep werkt aan dezelfde onderwerpen. Deze zijn natuurlijk wel
steeds aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van uw kind. Zo
leert uw kind ieder jaar een stapje meer!
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
Les 7
Les 8

Wennen
Samen één groep
Grapje, plagen, pesten
Opkomen voor jezelf
Blij met jezelf
Samen spelen en werken
Druk, druk, druk
Wat voel ik?

Les 9
Les 10
Les 11
Les 12
Les 13
Les 14
Les 15
Les 16

Allemaal anders
Wat denk ik?
Kiezen
Jezelf de baas
Eerlijk waar?
Vrienden
Ken jezelf
Wensen en dromen

Ouderbrieven
We willen u graag informeren over wat we in de klas tijdens de SEO-lessen doen en gedaan hebben.
Daarom ontvangt u van de groepsleerkracht met regelmaat een ouderbrief. U vindt hierin tevens tips
om uw kind te helpen bij de vaardigheden van de les.
Ik wens u namens het team nog een fijne week.
Helma van Laerhoven
Adjunct-directeur
WIST U DAT:
17-09 Kleuters vrij
20-09 Jaarvergadering Ouderraad 19.30 uur, zie de uitnodiging verderop in dit
Bolsterbericht

HOOFDLUISCONTROLE PRIMA VERLOPEN
Alle ouders, die mee hebben geholpen, weer heel hartelijk bedankt. We zijn heel blij
met jullie hulp! Iedereen is gecontroleerd en waar nodig zijn stappen gezet.
Tot de volgende keer maandag 1 november 08.30.

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD VOOR DE JAARVERGADERING VAN DE OUDERRAAD
Bent u benieuwd hoe wij uw ouderbijdrage van €17,50 besteden?
Wilt u kennismaken met de (nieuwe) leden van de ouderraad?
Heeft u leuke ideeën en wilt u graag een keer meepraten over de activiteiten?
Aanstaande maandag 20 September is de jaarvergadering van de ouderraad.
U bent om 19.30 uur welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers deel te
nemen aan de vergadering.
De rol van de ouderraad is het vertegenwoordigen van de oudervereniging en het ondersteunen van
de school bij activiteiten.
Alle ouders die de ouderbijdrage betalen zijn automatisch lid van de oudervereniging van BS de
Bolster.
Samen met de directie van BS de Bolster wordt het activiteitenprogramma per jaar
vastgesteld.
Tot maandag 20 September om 19.30 uur.
VOORSTELSTUKJES:
Juf Carolien
Hallo allemaal,
Via weg wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken om mij aan u voor te
stellen.
Mijn naam is Carolien van Dongen, ik ben getrouwd en moeder van twee jongens
van 15 en 18 jaar oud. We wonen in Den Hout. Ik heb vele jaren in Oosterhout als
leerkracht gewerkt in de groepen 1/2 en 3 en vond het tijd om eens verder te
kijken.
Ik sta dit schooljaar in groep 3b voor vervanging van juf Jirsca. Na de kerstvakantie
gaan we samen groep 3b doen en kom ik de woensdag, donderdag en vrijdag. Ook zal ik dan 1 dag
de opstartgroep gaan doen.
Als leerkracht hecht ik veel waarde aan veiligheid en vertrouwen. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen
talenten. Ik wil kinderen stimuleren om hun talent te ontwikkelen en ze zo in hun kracht te zetten.
Ik heb een hele fijne start gehad op de Bolster met een warm welkom van collega’s, ouders en
kinderen. Ik hoop hier dan ook nog lang met plezier te mogen werken.
Juf Maryse
Hoi!
Ik ben Maryse, 27 jaar en ik woon met mijn vriend en onze twee katten in Breda. In
mijn vrije tijd ben ik veel bezig met dans en muziek en speel ik in musicals. Ook zit ik
graag met een boek op de bank of schrijf ik verhalen.
Komend jaar zal ik mijn aandacht verdelen over groep 5 en groep 6 en daar heb ik
heel erg veel zin in!
Met vriendelijke groet
Maryse Beumer, Leerkracht groep 5b en 6b

Juf Nikki
Beste ouders,
Mijn naam is Nikki Hexspoor en ik ben dit jaar de leerkracht van groep 7B
samen Miranda. Daarom wil ik mezelf graag even voorstellen.
Ik ben 25 jaar oud en kom uit Tilburg. Daar woon ik samen met mijn vriend. De
afgelopen jaren heb ik als juffrouw ingevallen op verschillende scholen omdat
dat goed te combineren was met mijn hobby, namelijk reizen. Naast reizen
houd ik van lezen, zingen en voetbal. Ook ben ik nog 3 dagen in de week
werkzaam op De Drie Musketiers in Hulten in groep 7/8.
Ik heb heel veel zin om hier op school aan de slag te gaan. Ik kijk er naar uit om samen met de
kinderen er een spetterend schooljaar van te maken.
Meester Olly – LIO-er
Hallo allemaal! Mijn naam is Olly van der Vloet, ik ben 24 jaar en kom uit Alphen.
Dit jaar loop ik mijn LIO stage op basisschool de Bolster in groep 1-2C bij Luc.
Twee jaar geleden heb ik hier ook stage mogen lopen, dus ben ik erg blij met
deze kans!
Voor de PABO heb ik mijn diploma voor onderwijsassistent behaald en heeft mijn
ambitie voornamelijk bij het jonge kind gelegen. Buiten mijn studie schilder en
teken ik, bespeel ik de ukelele en maak ik graag mensen aan het lachen.
Mijn doel dit jaar is om mijzelf te ontwikkelen als start bekwame leerkracht. Aan
het begin van het schooljaar zal ik elke maandag, dinsdag en woensdag
aanwezig zijn, uiteindelijk komt daar de donderdag nog bij. Als u nog vragen heeft, bent u altijd
welkom om deze te stellen!
Met vriendelijke groet,
Olly van der Vloet
Meester Nieck – LIO-er
Hallo,
Ik ben Nieck Pijnenburg (20 jaar) en kom uit Rijen. Ik studeer op de PABO in Breda
en ik zit in mijn 4e jaar. Dat betekent dat ik mijn afstudeerstage (LIO) hier op De
Bolster in groep 7b ga uitvoeren. Voorheen heb ik stage gelopen op de Marcoen in
Dorst, de Brakken in Rijen, Ons SBO in Breda en ook al op De Bolster. In mijn vrije
tijd sport en kook ik graag. U zou mij eventueel kunnen kennen vanuit mijn oude
baan in de bediening van ‘t Vermaeck. Ik heb super veel zin om mijzelf te
ontwikkelen als leerkracht en om er een ontzettend leuk jaar van te maken!
Pabo-stagiaires Juf Eva, Juf Femke en Juf Nina
Mijn naam is Eva Verschuren.
Ik ben 21 jaar en ik woon in Bavel. Hier woon ik samen met mijn moeder en zusje. Ik
werk als teamleider bij de Albert Heijn in Bavel. Dit jaar start ik met mijn tweede jaar
aan de PABO op Avans Breda.
Op de Bolster in Gilze loop ik dit jaar stage. Ik start in de bovenbouw. Hier kijk ik erg
naar uit!

Ik ben Femke Verbunt. Ik ben 18 jaar oud en woon in Bavel. Ik woon daar samen met
mijn ouders. In 2020 ben ik geslaagd voor de HAVO op het Onze Lieve Vrouwelyceum
in Breda. Vorig jaar ben ik dan ook gestart op de PABO Avans. In dat jaar heb ik
stagegelopen op de Marcoen in Dorst. Dit heb ik gedaan in de groep 1-2 en groep 6.
Ik dans ontzettend graag en dans ook regelmatig wedstrijden. Verder geef ik geregeld
danslessen en danskinderfeestjes vanuit de dansschool. Ook is zingen een grote
passie van mij. Mijn passie voor muziek en creativiteit hoop ik dan ook terug te laten
komen in de klas. Op zaterdag werk ik bij Bakker van Kuyk in Bavel.
Dit jaar loop ik stage in groep 8A bij Meester Michel en ga ik over een half jaar naar
de kleuters. Ik zie er ontzettend naar uit om dit jaar op de Bolster in Gilze stage te komen lopen!
Hallo,
Mijn naam is Nina Martens, voor de kinderen wel bekend als juf Nina. Ik ben
achttien jaar oud. Ik kom uit Bavel. Ik loop dit jaar stage op De Bolster. Ik ben
tweedejaarsstudente aan de PABO in Breda. Hiervoor heb ik stage gelopen op De
Spindel in de groepen 4 en 7. Dit jaar zal ik stagelopen in groep 8 van juf Daniëlle
en later in het jaar nog bij de kleuters. Ik ben begonnen aan deze opleiding,
omdat ik het altijd al leuk heb gevonden om mensen iets te kunnen leren.
Naast school werk ik momenteel op de broodafdeling bij de Albert Heijn in Bavel. Ik vind het leuk om
te wandelen, om te koken en met vriendinnen spontane plannen te maken. Ik heb heel erg veel zin
om in dit nieuwe schooljaar stagiaire te mogen zijn op De Bolster. Ik kijk er naar uit om mijn eerste
lessen te mogen geven.
Met enthousiaste Groeten,
Juf Nina
LEERLINGEN
16-09 Nika Hapers 3B
16-09 Sjef van Kollenburg 1-2A
17-09 Sem Voermans 6B
18-09 Rinas Salim 7B
19-09 Sven van Dongen 4B
20-09 Liz vd Klooster 1-2A
20-09 Lyshaira Kocx 3A
20-09 Dex Timmermans 6A
21-09 Mirre Boere 7A

