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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!
Sinterklaasviering
Jawel hoor, gelukkig was de Sint er met zijn Pieten in geslaagd om onze school
te vinden vorige week! Wat is dat tot het laatste moment spannend geweest.
Met de hele school hebben we de Sint buiten kunnen ontvangen. Met een
echte shovel kwamen de Sint en Pieten op onze school aan. Eenmaal binnen in
de school zijn de jongste groepen om beurten bij Sinterklaas in de aula
geweest in de vorm van een defilé, waarbij ze een optreden lieten zien of
bijvoorbeeld een mooi kunstwerk overhandigden. De leerlingen van de oudere
groepen hebben elkaar verrast met prachtige surprises. Ook de kinderen die
helaas thuis in quarantaine zaten, konden digitaal meegenieten van de
Sinterklaasviering.
Studiedag 6 december
Afgelopen maandag, terwijl alle kinderen van een extra vrije dag genoten zo na het
Sinterklaasweekend, stond voor het team een studiedag op de planning. Vanwege de maatregelen
konden we helaas niet met velen bij elkaar zitten en hebben we daarom de studiedag voor een groot
deel online gevolgd. De onderwerpen die op de agenda stonden waren spelling en
professionele teamscholing. Voor spelling zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe
methode, waarvoor we in de ochtend van verschillende uitgeverijen een online
methodepresentatie hebben gehad. In de middag zijn we aan de slag gegaan met onze
professionele ontwikkeling, aan de hand van onderzoeksvragen omtrent eigen OGO-ontwikkeling van
de leerkrachten. Op beide onderwerpen zullen we de komende tijd weer verder gaan bouwen.
Coronaontwikkelingen
Zoals u al vaak in de media heeft vernomen, zullen we voorlopig nog met het coronavirus moeten
dealen. Dat geldt ook voor De Bolster. Op onze school zijn al meerdere groepen in quarantaine
gegaan. Gelukkig lukt het ons steeds weer om alle kinderen van onderwijs te voorzien op school of
thuis. Dat kan omdat we ons daar als team steeds opnieuw voor inzetten. Samen zorgen we ervoor dat
er voor elke groep een leerkracht staat en alle kinderen onderwijs kunnen genieten. Daar zijn we dan
ook trots op.
Maar ook van u als ouder wordt er in deze bijzondere tijd het nodige
gevraagd. Ouders moeten voortdurend schakelen en organiseren. Daarom
dank u wel voor uw begrip en uw flexibiliteit.
Ik wens u namens het team nog een fijne week.
Helma van Laerhoven
Adjunct-directeur

WIST U DAT:
De actuele beslisboom is van 2 december. De nieuwe versie volgt op korte termijn i.v.m.
aanpassingen in testbeleid (zelftesten).

KERST 22 DECEMBER 2021
Zoals u weet, kijkt we iedere keer naar wat er wel mogelijk is en
schakelen we indien nodig.
Dit jaar gaat daarom de kerstviering aangepast worden en wordt
het een vervroegde brunch op woensdag 22 december om 11.00
uur. Zoals eerdere jaren zorgen alle leerlingen voor wat lekkere
hapjes. Voor inspiratie sturen we in de bijlage de hapjeslijst alvast
mee. De leerkracht zal in de eigen groep zorgen dat er een
verdeling komt voor de hapjes. Uiteraard zal de hele ochtend in
het teken staan van Kerst.
De leerlingen worden gewoon om half 9 op school verwacht met
hun hapjes en indien mogelijk een product voor de voedselbank
Gilze en Rijen. Hierover leest u hieronder meer.
Vergeet ook geen bordje, beker en bestek mee te nemen voor de
brunch!

DECEMBERACTIE VOEDSELBANK GILZE EN RIJEN
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.

SPREEKUUR SMW WOENSDAG 15 DECEMBER
Beste ouders,
Vanwege de aangescherpte maatregelen zal het inloopspreekuur van
schoolmaatschappelijkwerkster Moniek Schrandt niet fysiek op school door
kunnen gaan.
Moniek is echter wel gewoon bereikbaar voor vragen vanuit u, mocht u
ergens over willen sparren. Hiervoor is zij bereikbaar via onderstaande
kanalen:
Moniek Schrandt (Instituut voor Maatschappelijk Werk)
06-38402775
m.schrandt@imwtilburg.nl
Schroom niet om contact op te nemen indien u een vraag hebt of ergens informatie over wilt hebben.
GEVONDEN VOORWERPEN

Er liggen nog steeds veel gevonden voorwerpen bij de hoofdingang
in 3 kratjes. Mist u iets, kijk dan even of het gevonden is. In de
kerstvakantie wordt alles opgeruimd.

LEERLINGEN
09-12 Elise Jesaijes 6B
10-12 Rosalie van Brouwershaven 4C
10-12 Julia Futyma 6B
10-12 Arwin Mahadeosing 6C
10-12 Steijn vd Meer 3A
12-12 Yfke Coremans 3A
14-12 Jace Spijkers 7B

BUITENSCHOOLS NIEUWS

NIEUWS VAN THEEK 5
Kindercollege: De Boswachter
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober van dit jaar bezochten een aantal
boswachters van Staatsbosbeheer onze bibliotheek vestigingen. Ze gingen
daar met kinderen in gesprek tijdens de kindercolleges. Zij vertelden over
hun werk en beantwoorden een heleboel vragen.
Anneke Oomes was een van deze boswachters. Anneke nam ons in die
periode ook mee de heide op. Daar vertelde ze nog meer over haar werk als
boswachter en beantwoorde vragen van kinderen die vooraf ingestuurd waren.
Wat leuk hoe enthousiast Anneke over
haar werk kan vertellen!
Bekijk het Kindercollege hier >>
Podcast Media Ouders
De podcastserie van 5 afleveringen staat in het teken van herkenbare momenten op het gebied van
opvoeding, kinderen en media. De gesprekken tussen ouder en kind kunnen tot hilarische, maar soms
ook lastige momenten leiden. Podcastmaker Marije Schuurman Hess kan haar 18-jarige zoon, die
constant in een ‘YouTube-werkelijkheid’ zit, niet bereiken. Heel irritant. Of moet ze daar niet over
zeuren?
En hoe verlopen de gesprekken bij de BN’ers thuis? Het gaat in de podcasts vooral níet om wat ouders
moeten, wél om situaties waar zij zich in kunnen herkennen.

Beluister de afleveringen op Spotify en iTunes (Apple
Podcasts).

Luister hier naar de podcast >>

Voorleespret (4-8 jaar)
Kinderen houden van voorleesverhalen, ook als zij al zelf kunnen lezen.
Daarom organiseert Theek 5 Voorleespret voor kinderen van 4-8 jaar. Kom
luisteren naar de mooiste
verhalen en ontdek de wereld van bijzondere boeken. Ook versjes, liedjes
en woordspelletjes komen
Informatie en data Gilze >>

