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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en overige lezers van deze nieuwsbrief,
Hierbij weer het wekelijkse Bolsterbericht om u op de hoogte te houden van alle zaken die op school
spelen. Veel leesplezier!
Corona-ontwikkelingen
Zoals we overal om ons heen merken, loopt het aantal besmettingen met COVID-19 nog steeds op.
Ook onze school ontkomt hier helaas niet aan. Groep 8B heeft de afgelopen week in quarantaine
gezeten. Een aantal leerlingen mocht vandaag voor de eerste keer weer fysiek naar school. Sinds
afgelopen maandag is groep 8A in quarantaine. Het virus kan in een school snel om zich heen grijpen
omdat er veel kinderen met elkaar in contact komen. De overheid heeft gisteren de maatregelen voor
basisscholen aangescherpt. U ontvangt hier later op de dag een apart schrijven over. Sinds 22
november is er een nieuwe versie van de beslisboom beschikbaar. Deze kunt u altijd raadplegen als u
twijfelt of uw kind thuis moet blijven of niet.
Nieuwe versie beslisboom
Actie “Op voeten en fietsen” van 29 november t/m 10 december
Zoals in het vorige Bolsterbericht reeds met u gedeeld, is vanaf komende
maandag 29 november een deel van de Kerkstraat afgesloten. Dit heeft,
samen met de afsluiting van het Bisschop de Vetplein een grote invloed op
de bereikbaarheid van onze school. Met de Augustinastraat nog als enige
toegangsweg voor auto’s om bij onze school te komen, gaat dat met de haalen brengmomenten voor te veel drukte en onveilige situaties zorgen in die
straat. Voor ons allen des te meer reden om de komende weken auto’s rond de school zoveel mogelijk
weg te houden op die momenten.
Om kinderen en ouders te stimuleren om zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen,
gaan we op school van 29 november t/m 10 december meedoen aan de actie ‘Op voeten en fietsen’.
Iedere dag wordt dan per klas bijgehouden hoeveel kinderen te voet of op de fiets naar school zijn
gekomen. Voor de groepen die aan het einde van de 2 actieweken het hoogste percentage hebben
behaald, staat een leuke attentie vanuit de werkgroep brigadiers te wachten!
Mocht het voor u écht niet mogelijk zijn om op de fiets of te voet naar school te komen, dan willen we
u vragen om een van de onderstaande parkeerplaatsen te gebruiken voor uw auto:
1. Parkeerplaats bij de Coop (Raadhuisstraat)
2. Parkeerplaats bij het Bejaardenhuis (Kerkstraat)
3. Parkeerplaats achter OBS De Wildschut (Alphenseweg)
Vanaf deze parkeerplekken kunt u vervolgens het laatste stuk naar school te voet afleggen.
Ik wens u namens het team nog een fijne week.
Helma van Laerhoven
Adjunct-directeur

WIST U DAT:
Bijlage: informatie over het Dorpsteam en wat ze u kunnen bieden
24 en 25-11
oudergesprekken
01-12
surprises groep 6 t/m 8 al mee naar school
02-12
Sint en pieten op school, aankomst Sint gebeurt buiten voor
leerlingen maar vriendelijk verzoek aan ouders om niet te blijven kijken of anders
minstens 1,5m afstand van elkaar te houden.
GEVONDEN VOORWERPEN
Er zijn regelmatig spulletjes van leerlingen kwijt maar er wordt ook veel
gevonden. Gevonden spullen vindt u bij de hoofdingang in het halletje, links in
de hoek.
Bent u iets kwijt, kijk dan of het misschien is
gevonden. Ook in de plastic kratjes zitten
gevonden spullen.
Soms hangen spullen zelfs gewoon aan de
kapstok bij de groep.

EVEN VOORSTELLEN…
Ik ben Marjo Kuiper-Haanen.
Ik ben 52 jaar.
Getrouwd met Menno.
Moeder van twee dochters van 20 en 18.
Ik woon in Chaam.
Mijn werkervaring tot nu toe bestaat voornamelijk uit analytisch werk in de
financiële sector. Op zoek naar meer zingeving ben ik gestopt in deze sector en
me gaan oriënteren in andere sectoren. Mijn meest recente werkervaring is Bron- en Contact
Onderzoek bij de GGD. In 2020-21 heb ik een jaar Kunst, Coachen en persoonlijke ontwikkeling
gevolgd bij Kleine Tiki in Breda. Ik houd van lezen, muziek, schilderen en tekenen. Sinds 17 november
volg ik op woensdagmiddag een training Didactische Ondersteuning Basisonderwijs bij het Summa
College in Eindhoven. Deze training werkt in combinatie met een stageplek op een basisschool.
Vandaar dat ik komende maanden op maandag en dinsdag kom stagelopen in groep 5 op De Bolster
bij juffrouw Miranda.
Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met het team van De Bolster en het lijkt me een mooie uitdaging
om kinderen een stukje verder te helpen in hun ontwikkeling. Ik heb er veel zin in.
EVEN VOORSTELLEN…
Hallo,
Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen als nieuwe collega bij het IMW.
Mijn naam is Moniek Schrandt en ik ben sinds september 2021 in dienst bij het
Dorpsteam Gilze-Rijen. Om de schoolmaatschappelijk werkers Joyce Crul en Andrea
van Koolwijk te ondersteunen, zal ik wat taken van hen overnemen. Vanaf nu zal ik
dan ook aanspreekpunt zijn voor jullie school als schoolmaatschappelijk werker.
Andrea en Joyce zullen op de achtergrond aanwezig zijn.

Ik heb de opleiding pedagogiek gevolgd en tijdens mijn stages, die ik gelopen heb op een aantal
basisscholen, heb ik ook stage gelopen bij de smw’er. Ik ben dus niet volledig onbekend met het
schoolmaatschappelijk werk. Ik denk graag met jullie mee en heb een adviserende rol om te
onderzoeken welke ondersteuning het best past bij een kind. Ik kan kortdurende casusvragen
oppakken en zal tevens het inloopspreekuur organiseren op jullie school. Met een nieuwsgierige en
onderzoekende houding duik ik met veel plezier in jullie vragen.
Je kunt mij bereiken tijdens het inloopspreekuur, per email: m.schrandt@imwtilburg.nl of
telefonisch: 06-38402775.
Inloopspreekuren komend schooljaar zijn altijd op woensdag van 11.15 uur – 12.15 uur.
In de spreekkamer naast het kantoor van Helma en Anja.
- 15 december
- 26 januari
- 23 februari
- 23 maart
- 20 april
- 18 mei
- 15 juni
- 13 juli
Ik kijk erg uit naar dit schooljaar en hoop op een langdurige samenwerking!
Tot gauw, Moniek Schrandt
DECEMBERACTIE VOEDSELBANK GILZE EN RIJEN
(inzamelen Bolster op woensdag 22 december)
Beste ouders
In de huidige tijd staan voedselbanken steeds meer onder druk. U heeft dit vast en zeker al uit de
media vernomen. Oorzaken zijn o.a. de afname van het voedselaanbod en de toename van het aantal
gezinnen, die buiten hun schuld, de hulp van de voedselbank hard nodig hebben.
Ook onze lokale voedselbank Gilze Rijen is daarom op zoek naar een extra steuntje in de rug. Voor
iedereen is de “decembermaand”, de maand om eens wat extra’s willen doen. Daarom zijn wij blij dat
de school van uw kind er voor gekozen heeft om ons te helpen. Samen organiseren wij een
inzamelingsactie van producten door de kinderen. Dit kan ons werk een stukje makkelijker maken.
De kinderen nemen een “houdbaar” product mee van thuis. Verse producten kunnen wij niet
aannemen in verband met de voedselveiligheid. Dus pasta, rijst, alles in blik of pot, voedsel wat langere
tijd mee kan. De school verzamelt deze producten en de voedselbank haalt ze in overleg met de
school op. Zij zorgen dat de producten in de voedselpakketten worden opgenomen.
Alvast heel hartelijk bedankt namens alle vrijwilligers van de voedselbank uit uw eigen gemeente.
Voor De Bolster mogen de producten meegenomen worden als de kerstviering wordt gehouden op
woensdag 22 december. In de klas zullen kratten staan.
WAS SINT OF PIET AL OP DE BOLSTER….. JAZEKER
Een bouwvakker heeft voor sint alle plattegronden opgehaald zodat Sint de school
kan vinden! Dus dat komt helemaal goed. Verder zijn er vorige week strooipieten
geweest voor de hele school en is er vanmorgen iets lekkers in de schoen gevonden
voor alle kinderen!

Ook hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 5 hun pietendiploma gehaald. Wat
deden ze dat goed! Bij de kleuters waren er ook 2 pieten om te helpen.

LEERLINGEN
25-11 Allan Brouwers 7B
25-11 Tess Emmelot 4A
26-11 Sil Coremans 8A
29-11 Jade Coremans 8A
29-11 Ries Laarhoven 5A
29-11 Djaino Maczolleck 3B
01-12 Liz Kerremans 5B

BUITENSCHOOLS NIEUWS
OPGROEIEN MET LIEFDE - online koffieochtend voor ouders – vrijdag 26 november om 9.30 uur
Hoe pak je de relationele en seksuele opvoeding aan? Wat moeten kinderen weten over relaties en
seksualiteit en hoe begin je erover? De seksuele ontwikkeling begint al bij de geboorte; jij als ouder
speelt een belangrijke rol in de opvoeding. Er komt veel meer bij kijken dan alleen het praten over
seksualiteit.
Tijdens deze koffieochtend krijg je informatie over de seksuele
ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Je krijgt praktische
handvatten om mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld hoe je kunt
reageren op vragen van je kind en hoe je zelf een gesprek kunt
aangaan met je kind. De ochtend is bedoeld voor ouders en
opvoeders met kinderen tot en met 12 jaar.
Aanmelden
Digitale koffieochtend voor ouders Opgroeien
met Liefde - GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl)
Opgroeien met liefde is ontwikkeld door Rutgers: kenniscentrum seksualiteit.
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