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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Hierbij weer een nieuw Bolster Bericht om u te informeren over een aantal lopende zaken.
Terugblik op de studiedag 5 oktober en Dag van de Leraar
Gisteren hebben alle kinderen kunnen genieten van een vrije dag,
terwijl alle leerkrachten toch gewoon op school zijn geweest. Er stond
namelijk een gezamenlijke studiedag op de planning met de 3 scholen
van de scholengroep: De Bolster, De Drie Musketiers (Hulten) en de St.
Anna (Molenschot). Het thema van de studiedag was ‘Rijk taal- en
leesonderwijs’. We hebben hiervoor o.a. kritisch gekeken naar het
huidige taal-/leesonderwijs, workshops gevolgd en ervaringen
uitgewisseld met collega’s. Dank aan de collega’s die een workshop
hebben verzorgd en ook Theek 5 voor een deel van de invulling
daarvan.
Naast een studiedag was het ook de Dag van de Leraar. Op deze dag
worden alle leraren wereldwijd in het zonnetje gezet, om zo stil te
staan bij het belang van onderwijs. Al onze leerkrachten hebben als
attentie daarom een mooi kinderboek mogen uitzoeken in de
boekenmarkt, die in de aula van onze school in samenwerking met ‘BLZ.
Boekhandel Buitelaar’ uit Goirle was ingericht. Na de boekenmarkt
hebben we nog gezellig genoten in de diverse onderwijscafés en
hebben we de dag afgesloten met een sjoeltoernooi.
Open avond 7 oktober
Aanstaande donderdag 7 oktober hebben we zoals gezegd open avond op De Bolster, waarbij de
leerlingen van onze school hun ouders rondleiden. Vorige week heeft u in het Bolsterbericht kunnen
lezen op welk tijdstip we u graag ontvangen. Hierbij herhalen we voor u de indeling voor alle ouders
en leerlingen, om voor spreiding te zorgen en te grote drukte te voorkomen:
• 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.
Wij kijken ernaar uit u allemaal weer in de school te mogen ontvangen!
Thema’s
Vorige week hebben we u in het Bolsterbericht al meegenomen in
de lopende thema’s van de groepen 1 t/m 5. Deze week staan we
even stil bij de thema’s waar de hogere groepen druk mee bezig
zijn. In groep 6 zien we aan de muur de interessante tekst ‘van
snoep tot poep’ hangen...

Zij leren van alles over gezond en ongezond eten en wat er in het lichaam gebeurt met dat eten.
In groep 7 zijn de leerlingen ook bezig met een heel
serieus thema: zij leren alles over klimaatverandering.
De eerste maquettes van zonnepanelen en
windmolens zijn al gemaakt, maar er is bijvoorbeeld
ook aandacht voor diverse natuurrampen die
gebeuren als gevolg van de klimaatverandering.
Volgende week komt het thema van groep 8 nog
uitgebreid aan bod.
Ik wens u namens het team nog een fijne week.
Helma van Laerhoven
Adjunct-directeur
Impressie studiedag team

WIST U DAT:
06-10 Start Kinderboekenweek
07-10 Open Avond ouders en leerlingen groep 1 t/m 8, nadere info staat bij
directienieuws
11-10 Mad Science naschools
12-10 Typetuin naschools

BETALEN OUDERBIJDRAGE 2021-2022
Beste ouders/verzorgers,
Binnenkort ontvangt u een email via Schoolkassa met daarin de link om de vrijwillige ouderbijdrage te
betalen. De vrijwillige ouderbijdrage is ook dit jaar vastgesteld op €17,50 per kind.
De ouderraad gebruikt deze ouderbijdrage om de activiteiten te kunnen bekostigen, welke wij
organiseren. Denk hierbij aan o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen en (gedeeltelijk) de schoolreis.

Het werkt als volgt:
• Middels Schoolkassa worden betaalopdrachten gemaakt voor alle leerlingen, die jullie als
ouders/verzorgers per mail ontvangen.
• Per leerling wordt er één betaalopdracht gemaakt, die automatisch verstuurd wordt naar alle
emailadressen, welke in het leerlingensysteem (ParnasSys) staan.
• Als 2 verzorgers hetzelfde mailadres gebruiken, kan het voorkomen dat u de mail meerdere
keren ontvangt per kind. Per kind hoeft u uiteraard maar 1x te betalen. U betaalt echter nooit
dubbel! Mocht u dus op de betaallink klikken en is deze reeds betaald, dan krijgt u een
melding.
• U kunt ook kiezen of u in één keer betaalt of in termijnen.
Er is ingesteld dat Schoolkassa automatisch herinneringen verstuurd, naar degene die nog niet voldaan
heeft.
Mocht u de ouderbijdrage op een andere manier willen betalen, kunt u dat per mail aangeven bij de
penningmeester. Het wordt dan verwerkt in Schoolkassa en u ontvangt dan niet langer herinneringen.
Ook als u geen ouderbijdrage wil betalen, kunt u dit kenbaar maken bij de penningmeester of bij
Helma van Laerhoven, adjunct directeur. Zij kan dit ook verwerken in Schoolkassa.
Voor leerlingen, die op het AZC Prinsenbos wonen, wordt de ouderbijdrage betaald door het COA. Zij
krijgen ook geen mail van Schoolkassa.
We hopen dit jaar weer veel leuke activiteiten te kunnen organiseren!
Met vriendelijke groet,
Debby Vermeulen
Penningmeester OR de Bolster
Penningmeester.ordebolster@gmail.com
GROEPEN 4 NAAR HEMELRIJK
De groepen 4 hebben op 4 oktober een bezoek gebracht aan
Hemelrijk.
Met 17 auto’s (!) zijn we op pad gegaan. Even na tienen
konden we naar binnen.
Best spannend, zo’n uitstapje. Maar al snel bleek dat de
kinderen, na een inleiding over het park hun weg snel wisten te
vinden. Natuurlijk was de aanwezige achtbaan het pronkstuk
voor de kids. Maar ook draaimolens, een klimwand en
klauterrots deden het goed.
Het park is overzichtelijk en het was niet druk. Het goede weer
werkte mee aan het goede humeur na deze leuke dag.
Zo heeft ons thema: ‘We maken een pretpark’ meer diepgang gekregen.
Door middel van vragen die ze bedachten in de klas hebben de kinderen gericht gekeken. Nu wordt
het een koud kunstje om zelf met hun pretpark aan de slag te gaan.
En tot slot: zonder de hulp van ouders en de bijdrage van de school was dit nooit gelukt.!!

Hartelijk dank hiervoor.

BEZOEK IJZERTIJDBOERDERIJ GROEP 5
De groepen 5 zijn al enige tijd bezig met het thema ‘jagers en boeren’. Vorige week zijn we met zijn
allen naar de IJzertijdboerderij in Dongen geweest, waar we konden zien hoe de mensen in de IJzertijd
leefden. We werden hartelijk ontvangen door twee bewoners uit die tijd. Zij hebben ons laten zien hoe
de huizen er uit zagen, hoe ijzer gemaakt werd en wat ze daar vervolgens allemaal van konden maken.
De mensen in de IJzertijd wisten heel veel over de natuur. Ze hadden een kruidentuintje waar ze van
alles verbouwden. Bloemetjes die lekker roken gebruikten ze om hun kleding te wassen en ze wisten
dat je wilgentakken kon gebruiken als pijnstiller. De kinderen hebben zelf graan mogen malen om
brood te bakken. Na afloop hebben we allemaal nog een vrijkaartje gekregen. Het was een heel leuke
en leerzame dag!

LEERLINGEN
07-10 Bram Joosen 8B
07-10 Lynn van Rooij 1-2C
08-10 Beteliheim Temesgen Mebrahtu 1-2B
08-10 Lev vd Boom 4B
09-10 Lana Arts 1-2B
11-10 Gijs van Kemenade 4A
12-10 Maud Borst 4C
13-10 Lars de Graaf 4B
13-10 Nolan van Hoek 3B
13-10 Luna vd Well 3B
TEAM
07-10 Juf Tamara
11-10 Juf Nikki

BUITENSCHOOLS NIEUWS
IK WIL JE GRAAG EEN COMPLIMENTJE GEVEN!
Zorg jij voor je vader, moeder, broer/zus die gehandicapt of langdurig
ziek is? Maak je je zorgen om hen of heb je het idee dat je zorg tekort
komt?
Misschien heb je wel een broertje met autisme, een moeder in een
rolstoel, een zus met het Syndroom van Down of een vader die zwaar
depressief is? Help jij wel eens mee met de zorg of het huishouden? Of
cijfer je jezelf weg, omdat iemand anders in jouw gezin meer aandacht nodig heeft. Dan ben jij een
jonge mantelzorger en kom je in aanmerking voor een mantelzorgwaardering. Bij de term
mantelzorger denken we vaak aan volwassenen, maar er zijn ook veel jongeren (tussen de 6 en 24 jaar)
die mantelzorger zijn. Misschien ben jij er wel één van!
De gemeente wilt jou een compliment geven! Meld je nu aan voor het ‘Mantelzorgcompliment Jeugd
2021’ van de Gemeente Gilze en Rijen.
Doe dit vóór 1 december 2021.
Meer informatie? Check onderstaande website of neem contact op met Jeanine Bouman,
mantelzorgconsulente Jeugd in de gemeente Gilze en Rijen.
Website & contactgegevens: www.jmzgilzerijen.nl
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Dierendag
Maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar.
Wat ga jij doen? Lees
meer: https://speelbosgilze.nl/2021/10/dierendag-2/
STORM in het bos
Net zoals mensen, houden REUZEN één keer per jaar een
GROTE schoonmaak. Dan worden de REUZENholen van boven
tot onder schoongemaakt.
In de herfstvakantie kun je weer deelnemen aan een
speurtocht in het Speelbos. Lees
meer: https://speelbosgilze.nl/2021/10/grote-schoonmaakzoektocht-2/

