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NIEUWS VAN DE DIRECTIE 

 

Beste ouders/verzorgers en overige lezers van deze nieuwsbrief, 

 

Allereerst voor u allemaal de allerbeste wensen voor 2022! Hopelijk heeft 

iedereen genoten van de feestdagen en de kerstvakantie. Afgelopen maandag 

zijn we op school weer goed gestart in dit nieuwe jaar.  

 

Hierbij weer het wekelijkse Bolsterbericht om u op de hoogte te houden van alle 

zaken die op school spelen. Veel leesplezier! 

 

Coronamaatregelen en nieuwe beslisboom 

Wat was het fijn om vorige week in de persconferentie te horen dat op maandag 10 januari alle 

scholen weer open mochten! Voor iedereen is het zoveel prettiger als de kinderen gewoon fysiek op 

school mogen komen, om samen met alle klasgenootjes en de leerkracht(en) weer te kunnen leren en 

spelen.  

In grote lijnen gelden nog dezelfde maatregelen als net voor de (vervroegde) kerstvakantie. Per 24 

december 2021 geldt er echter wel een nieuwe beslisboom voor kinderen tot en met groep 8. De 

belangrijkste wijziging hierin is de quarantaineregel. Bij het quarantainebeleid wordt er géén 

onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten 

(categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine. 

 

Juf Jirsca weer terug van verlof 

Volgende week maandag start juf Jirsca weer in groep 3B op maandag en dinsdag. 

Juf Carolien blijft op woensdag, donderdag en vrijdagochtend deze groep draaien. 

Bovendien gaat ze op dinsdag groep 0-1 doen. Ze is al kennis gaan maken en vond 

het erg gezellig in de kleutergroep. Ook juf Jirsca heeft weer veel zin om te starten, 

welkom terug! 

 

Duurzame tasjes voor alle leerlingen 

Net voor de kerstvakantie hebben we ons op school wel voorbereid op de mogelijkheid van 

thuisonderwijs na de vakantie. Gelukkig is dit niet nodig geweest, maar iets van de voorbereidingen 

willen we deze week alsnog delen met alle leerlingen. Voor alle kinderen hebben we in het kader van 

milieubewustzijn katoenen tassen besteld zodat alle kinderen hun spullen voor thuisonderwijs of 

andere spulletjes in deze tassen kunnen doen. We willen graag aandacht besteden aan het milieu. Met 

deze katoenen tas kiezen we tevens voor een duurzame oplossing. Alle kinderen krijgen een eigen tas 

(voorzien van hun naam), die telkens weer mee terug naar school dient te komen indien pakketten 

voor het thuisonderwijs uitgedeeld moeten worden. De tassen gebruiken we de rest 

van de schoolloopbaan van de kinderen (ze krijgen dus niet elk schooljaar een nieuwe 

tas).  
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Werkzaamheden en brigadieren op het Bisschop de Vetplein 

Inmiddels zijn de werkzaamheden op het Bisschop de Vetplein al wat verder gevorderd en 

is net voor de feestdagen een deel van het plein reeds opengesteld voor verkeer. De 

Kerkstraat, Nieuwstraat, Raadhuisstraat en de toegang naar het park zijn grotendeels weer 

toegankelijk.  

 

Vanaf donderdag 13 januari zullen de brigadiers de schoolgaande kinderen weer gaan 

begeleiden met het veilig oversteken op het Bisschop de Vetplein:  

• Kinderen (en ouders) die te voet vanuit het park komen, kunnen de Nieuwstraat 

oversteken t.h.v. het Kruidvat. Vervolgens steken zij de Raadhuisstraat over richting De 

Tip en vervolgen hun weg door de Kerkstraat naar school. 

• Kinderen (en ouders) die op de fiets vanuit het park komen, kunnen zelfstandig langs de 

bouwhekken af fietsen en rijden dan gelijk de Kerkstraat in richting school. Zij hoeven dus niet 

bij de brigadiers over te steken. 

 

Omdat het voor iedereen een nieuwe verkeerssituatie betreft en het plein de komende periode nog 

verder afgerond wordt, zullen de brigadiers per week bekijken of aanpassingen wenselijk/nodig zijn. 

Uiteraard houden we u hiervan indien nodig op de hoogte in de komende Bolsterberichten. 

Ik wens u namens het team nog een fijne week. 

  

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur 

 

WIST U DAT: 

17-01 controle hoofdluis. Zie onderstaand bericht en bijlage. 

18-01 naschools Typetuin 

 

 

HOOFDLUISCONTROLE      

Beste ouders / verzorgers, 

Op maandag 17 januari a.s., worden alle kinderen weer op hoofdluis 

gecontroleerd mits er tijdens de komende persconferentie maatregelen 

komen, waardoor het niet door kan gaan. Wilt u het haar van uw kind die 

ochtend 'eenvoudig' doen? Dus geen gel, geen vlechten ed. 

 

Wij verzoeken u dringend om uw kind elke dag goed te controleren. 

Bij constatering van hoofdluis het haar te behandelen met de juiste antihoofdluismiddel en elke dag 

minimaal 3x per dag te kammen gedurende 2 weken. 

Alleen behandelen met antihoofdluismiddel is niet voldoende! 

 

Wij willen een luisvrije school! Wij rekenen dan ook op uw medewerking. 

In de bijlage treft u het ‘Protocol Hoofdluis’ aan. In het protocol staan behandelingsadviezen.  

Alvast bedankt voor uw begrip en inzet. 

 

 

 



 

 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Met alle activiteiten hebben wij als ouderraad uiteraard ook te maken met de corona-regels die op dat 

moment gelden, dus het blijft lastig om ver vooruit te kijken. Maar ondanks de huidige maatregelen 

zijn wij als Ouderraad wel gestart met de voorbereidingen voor het schoolreisje. 

 

Het schoolreisje voor de hele school staat gepland op donderdag 19 mei 2022. Waar we naartoe 

gaan, dat houden we nog even als verrassing. Wel kunnen we al verklappen dat we de school 

opsplitsen in drie groepen die ieder naar een andere locatie gaan, zodat alles beter bij de leeftijd van 

de kinderen aansluit. Deze verdeling is als volgt: groep 0-1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8.  

 

Ook dit jaar hebben we met het schoolreisje hulpouders nodig voor de groepen 0 t/m 6. 

Hulpouders worden niet bij het eigen kind in het groepje geplaatst. We streven er wel naar om de 

hulpouders een groepje kinderen te laten begeleiden uit de klas van uw eigen kind. We kunnen dit 

echter niet garanderen. Uw kind wordt door de eigen leerkracht ingedeeld in groepjes van 6 tot 8 

leerlingen uit dezelfde klas. Voor de kinderen uit de groepen 0-1-2 zijn er twee begeleiders per 

groepje. Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 6 is er één begeleider per groep. Kinderen uit de 

groepen 7 en 8 worden wel ingedeeld in groepjes, maar mogen zonder begeleiding rondlopen, mits in 

het bezit van minstens één mobiele telefoon per groepje. Er zullen voldoende ouderraadsleden en 

leerkrachten op locatie als post aanwezig zijn.  

 

U kunt zich opgeven als hulpouder door een mailtje te sturen naar ouderraaddebolster@gmail.com. 

Vermeld hierin duidelijk uw naam en de naam en klas van uw kind(eren). Heeft u kinderen die naar 

verschillende locaties gaan, dan mag u een voorkeur aangeven. We proberen hier dan rekening mee te 

houden, maar kunnen niets beloven. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging.  

Let wel, als hulpouder moet u op de locatie een geldige QR-code (CoronaCheck) 

laten zien!  
  

Met vriendelijke groet, 

De Ouderraad 

 

 

LEERLINGEN 

17-01 Milan van Gestel 6A 

18-01 Luca Gerrits 4A 

18-01 Jan Sebregts 8A 
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BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 

OUDERBIJEENKOMST ‘STEUN VOOR JE KIND’ 

 

Hoe doe je dat? Naar meer rust en veiligheid voor je kind. 

 

Tilburg  Woensdag  26 januari ’22 van 9:30 tot 11:30 uur 

Online  Donderdag  17 februari ’22 van 19:00 tot 21:00 uur 

 

voor ouders, hun netwerk en professionals 

 

Aanmelden via hartvanbrabant@ouderbijeenkomsten.nl  

 

✓ Geen kosten voor deelname  

✓ Uitgangspunt is dat ouders apart van elkaar de bijeenkomst op 26-1 kunnen volgen. Mocht u zich 

beiden aangemeld hebben voor dezelfde datum dan melden we u dat. (U mag samen komen) Online 

kun je een fictieve naam opgeven.  

✓ Het is een informatieve bijeenkomst waarbij we niet ingaan op uw persoonlijke situatie. Na afloop is 

er ruimte om één-op-één vragen te stellen. Informatie via www.ouderbijeenkomsten.nl 
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