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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Hierbij weer een nieuw Bolsterbericht om u te informeren over een aantal lopende zaken.
Allereerst de mededeling dat er waterpokken op school heerst. Dit vindt u ook terug op de brief bij de
ingang. Wanneer het actueel in de klas van uw kind is dan communiceert de leerkracht dat ook met u
als ouders.
Studiedag 5 oktober
Na een inspirerende studiemiddag vorige week woensdag, staat komende dinsdag een hele studiedag
op de agenda. Dit keer gezamenlijk met de hele scholengroep, waarbij de collega’s van de Drie
Musketiers (Hulten) en de St. Anna (Molenschot) ook aan zullen sluiten. Gezamenlijk gaan we die dag
dieper in op ‘Rijk lees- en taalonderwijs’. Naast de studiedag, is het die dag tevens de ‘Dag van de
Leraar’, waar we ook zeker op een passende manier bij stil zullen staan.
NPO-gelden
Zoals u allen reeds heeft meegekregen, zijn er zogenaamde NPO-gelden beschikbaar gesteld om te
investeren in het onderwijs. Deze gelden zijn bedoeld om eventuele opgelopen
achterstanden/aandachtspunten als gevolg van de lockdowns op te kunnen vangen en weg te kunnen
werken. Vanuit verschillende data hebben we met het team en de MR bekeken waar we deze gelden
op onze school het beste voor in kunnen gaan zetten. We hebben hiervoor onder andere gebruik
gemaakt van de resultaten van de LOVS-toetsen en de tevredenheidsonderzoeken die onder
leerlingen en ouders zijn gedaan afgelopen voorjaar. Zodra het plan definitief en goedgekeurd is,
zullen we dit (in een beknopte versie) met alle ouders van de school delen.
Open avond en afronding startgesprekken:
Momenteel zijn we druk bezig met de startgesprekken en worden morgen (donderdag) de laatste
gesprekken afgerond. Zoals eerder gecommuniceerd, zijn alle gesprekken online via Google Meet.
Volgende week donderdag 7 oktober staat de open avond op het programma. Op deze avond zijn
de ouders wel van harte welkom om fysiek op school langs te komen.
Let op! Open avond
Om het bezoek van u als ouders wat te spreiden willen we u als ouders graag in twee blokken
verdelen:
➢ Achternamen die beginnen met letter A t/m K willen we vragen om in het eerste blok van
17.00u t/m 17.45u langs te komen.
➢ Achternamen die beginnen met letter L t/m Z willen we vragen om in het tweede blok van
17.45u t/m 18.30u langs te komen.
Oversteekplaats Bisschop de Vetplein tijdens werkzaamheden
Vanwege de werkzaamheden op het Bisschop de Vetplein, hebben de brigadiers besloten om de
oversteekplaats op dat plein tijdelijk te verplaatsen. Zij zullen niet meer bij de Nieuwstraat brigadieren,
maar bij de Abdis van Thornstraat. Kinderen en ouders kunnen dan na het oversteken via de

parkeerplaats van De Huyskamer en het poortje bij de Fysiotheek naar De Bolster toe lopen. Dat is op
dit moment de veiligste route.
Thema’s:
In de hele school zijn weer volop verschillende thema’s te vinden in deze periode! In de kleuterhal
waan je jezelf in een heus winkelcentrum, waar de kleuters bezig zijn met het thema kleding-, hoedenen schoenenwinkel. Lopen we verder naar de groepen 3, dan zien we daar echte bouwvakkers in
wording. Met het thema bouwen leren de kinderen alles over het maken van de mooiste bouwwerken
en wat daar allemaal voor nodig is. Gaan we de trap naar boven, dan bevinden we ons ineens midden
in een pretpark, want dat is het thema van de groepen 4. Verderop in de gang gaan we terug in de
tijd, in het thema van de jagers en boeren. Een impressie met wat foto’s vindt u hieronder.
Volgende week een kijkje in de verschillende thema’s van de hoogste groepen.
Ik wens u namens het team nog een fijne week.
Helma van Laerhoven
Adjunct-directeur
GROEP 1-2 naar een modezaak

GROEP 3 alles over het bouwen

GROEP 4 pretpark, jagers en boeren

WIST U DAT:
27 t/m 30-09 startgesprekken alle leerlingen volgens inschrijving Parro
01-10 kleuters vrij
04-10 Mad Science naschools
05-10 Studiedag, leerlingen vrij
06-10 Start Kinderboekenweek
07-10 Open Avond ouders en leerlingen groep 1 t/m 8, nadere info staat bij
directienieuws

VAN DE OUDERRAAD
Op maandag 20 september stond de eerste vergadering van dit schooljaar
gepland. In deze eerste vergadering hebben we een aantal nieuwe leden
mogen verwelkomen: Debby Vermeulen, Marleen de Vries, Debby Diepstraten, Roos Boemaars en
Wajiha Anwari. Daarnaast hebben we teruggeblikt op schooljaar 2020-2021, de terugblik is te vinden
op de website van De Bolster:
https://debolstergilze.nl/uploads/images/schooljaar/Schooljaar%2020202021/jaarvergadering%20OR%202020.pptx . Tevens hebben we vooruitgekeken op schooljaar 20212022. We hebben goede hoop dat er dit schooljaar weer meer mogelijk is rondom alle activiteiten en
festiviteiten. Als u vragen of opmerkingen heeft voor de OR, horen wij het graag. De volgende
vergadering van de Ouderraad staat gepland op maandag 15 november 2021.
Met hartelijke groet,
Ouderraad De Bolster
KLEDINGCONTAINER LEVERT GELD OP VOOR SCHOOL!
Iedereen kent hem wel: de kledingcontainer in de fietsenstalling aan de
voorzijde van de school. Als de school open is, kunt u daar altijd terecht
via de hoofdpoort en dan links langs de kleine fietspoort. Deze zijn wel dicht maar niet op slot.
Maar wat niet iedereen weet is dat wij, de ouderraad, per ingezamelde hoeveelheid daar een
vergoeding voor krijgen à 10ct per kilo. Dit gebruiken wij natuurlijk weer voor al die activiteiten die wij
organiseren.
Jaarlijks varieert deze vergoeding tussen de 130 en 175 euro. Hier kunnen we toch weer leuke dingen
van doen. Dus:
Gooi gebruikte kleding in de kledingcontainer bij onze school !
Collect2Help:
Collect2Help Duurzaam is een bedrijf dat zich inzet voor een duurzame
maatschappij. Met het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen dragen
wij hieraan bij om samen met u dit te kunnen bereiken. Door onze jarenlange
ervaring in de recycling van gebruikte textiel en het kosteloos aanbieden van onze expertise maakt
Collect2Help het verschil. Collect2Help zorgt ervoor dat de kleding op de juiste plaats terecht komt.
De kleding wordt nauwkeurig gesorteerd en verstuurd naar diverse landen in Afrika en Oost Europa.
NOG EVEN VOORSTELLEN

Hallo allemaal ! Ik ben Charlotte van Iersel, ben 20 jaar en woon in Goirle met mijn
moeder en 2 broers. Ik begin dit jaar mijn stage bij De Bolster in groep 1/2d. Ik ben
eerstejaars studente aan het SummaCollege in Eindhoven.
Wat ik leuk vind om te doen is lekker op pad gaan met mijn vriend Bart. En op het
terras zitten met vriendinnen. Hiervoor heb ik in de gehandicaptenzorg gewerkt als
Verzorgende IG. En daarvoor 2 diploma's gehaald.
Nu heb ik zin om aan de slag te gaan in het onderwijs. Ik heb er heel veel zin in!!

LEERLINGEN
02-10 Styn Bax 7A
03-10 Jana vd Burg 1-2E
04-10 Fenne Aarts 7A
04-10 Quint van Oosterwijk 3B
06-10 Lenthe de Graaf 5A
06-10 Tess van Rooij 7A

BUITENSCHOOL NIEUWS
GROOT TAFELTENNIS SCHOLENTOERNOOI
Vorige week vrijdag hebben we tafeltennis gymlessen gegeven voor kbs
De Bolster. In de herfstvakantie, op woensdag 27 oktober 2021,
organiseert tafeltennisvereniging De Batswingers het Tafeltennis
Scholentoernooi. Het is een toernooi voor kinderen van groep 3 t/m 8
van de basisscholen.
In diverse klassen is er een prijs voor de beste drie spelers. Er is ook een
mooie prijs voor de beste klas en de beste school. Bovendien krijgt
iedereen een leuk aandenken. Dus neem je klasgenoten mee! Het toernooi in sporthal Achter de
Tuintjes te Gilze start om 13 uur en eindigt om 17 uur. Naast het toernooi kun je allerlei leuke
tafeltennisspellen uitproberen. Neem je sportschoenen mee. Voor batjes zorgen wij. Deelname is
gratis. Aanmelden kan via email john@batswingers.nl of een berichtje naar 0611860149 (trainer John).
Wil je je voorbereiden op dit toernooi? Kom dan op donderdag 6, 13 en 20 oktober van 18:45 tot
19:45 uur meespelen tijdens de jeugdtraining. Ook dat is gratis.
KINDERBOEKENWEEK 2021
Worden wat je wil
Van 6 tot en met 17 oktober is het Kinderboekenweek met het
thema Worden wat je wil. We hebben een leuke brochure gemaakt
met daarin onze activiteiten tijdens de Kinderboekenweek, maar
ook boeken- en digitips en leuke opdrachtjes.

