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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! 

 

Terugblik studiedag 12 januari 

Vorige week hebben we een interessante (online) studiedag gehad met het hele team. We zijn onder 

leiding van twee onderwijsexperts van Edux aan de slag gegaan met onze visie op het pedagogisch 

beleid. Iedereen is erg enthousiast geworden over dit onderwerp, dus we zullen hier zeker op door 

gaan pakken en uiteraard houden we u daarvan op de hoogte. 

 

Wisselingen in het team 

Recentelijk heeft Maria aangegeven te willen gaan stoppen met haar werkzaamheden 

op school. Uiteraard hebben we hiervoor alle begrip maar we vinden het ook jammer 

omdat we haar als fijne collega gaan missen. Dit brengt uiteraard een verandering in 

de personele bezetting met zich mee. Carolien van Dongen zal vanaf 1 februari op 

maandag en dinsdag in groep 1/2B naast Suzanne Corstens gaan werken en op woensdag t/m vrijdag 

in groep 3B naast Jirsca Simons.   

Suzanne verandert haar werkdagen en zal voortaan aan het einde van de week werken. Luc Bul neemt 

op dinsdag in groep 0-1 naast Petra de Vet de honneurs waar. We zijn erg blij dat we opnieuw een 

vacature zo snel maar vooral ook goed in hebben kunnen vullen. Dat is voor de continuïteit in de 

groepen erg belangrijk. Maar ook voor de duo-collega’s geeft dit rust. 

 

Uitslag actie ‘Op voeten en fietsen’ 

In december hebben we op school de actie ‘Op voeten en fietsen’ 

gedaan, waarbij iedere dag geteld werd hoeveel kinderen te voet of op 

de fiets naar school kwamen. Voor alle kinderen van de hele school 

was er na afloop van die week als bedankje voor hun inzet een lekkere 

traktatie (chocoladeletter) vanuit de Werkgroep Brigadiers.  

We hebben de scores van alle groepen met elkaar vergeleken en uit 

iedere bouw een winnende groep aan kunnen wijzen. De winnaars zijn 

groep 1-2D (Juf Anoek), groep 5A (Juf Nicolle & Juf Mieke) en groep 

8B (Juf Daniëlle). Gefeliciteerd allemaal! Voor deze groepen zal er 

binnenkort nog een leuke prijs komen om ze extra in het zonnetje te 

zetten. 

Iedereen nogmaals heel erg bedankt voor de deelname! En probeer ook buiten de actieweken om 

zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen, dat draagt bij aan een veilige 

verkeerssituatie rond de school.  

 

 

mailto:a.dvet@debolstergilze.nl
http://www.debolstergilze.nl/


 

 

Thema’s 

We zijn na de kerstvakantie weer volop van start gegaan 

met verschillende thema’s. Zo zijn de kleuters gestart met 

"Kleuters uit de kunst". De kinderen duiken de kunstwereld 

in, ontdekken verschillende vormen van kunst en maken 

kennis met de grote werken van de bekende kunstenaars. 

In de klas gaan ze natuurlijk ook creatief aan de slag. De 

directie (ondertekende) vond de school een beetje kaal en 

heeft de kleuters om hulp gevraagd. Zij gaan nu uitzoeken 

met welke kunst ze de school kunnen aankleden en ze 

gaan heel hard aan de slag voor het vullen van een eigen 

museum. 

 

Ik wens u namens het team nog een fijne week. 

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur 

 

WIST U DAT: 

➢ Ter info: schoolkamp groepen 8 is van 24 t/m 26 juni gepland 

20-01 Kerkstraat weer een paar uur afgesloten voor auto’s, lees hieronder meer 

20-01 MR-vergadering 19.30 uur online 

21-01 kleuters vrij  

26-01 start Nationale Voorleesdagen 

 

LET OP: AFSLUITING KERKSTRAAT MORGEN 20 JANUARI 12.00-16.00 UUR VOOR AUTO’S 

Vanuit Team De Knoest werd bij ons op school gemeld dat morgen donderdag 20 januari er (weer) 

een hijskraan in de straat komt te staan. De Kerkstraat zal daardoor tussen 12.00 en 16.00 uur 

afgesloten zijn voor auto’s. Reeds geparkeerde auto’s kunnen blijven staan. 

Te voet of met de fiets is de straat wel toegankelijk.  

 

LEERLINGEN 

21-01 Vivianne Mangelaars 3A 

22-01 Sterre van Baalen 1-2E 

23-01 Stijn Jansen 4A 

24-01 Klaas Boemaars 6C 

24-01 Jip Timmermans 3B 

25-01 Lars Franken 1-2D 

25-01 Karlijn Laureijssen 1-2C 

25-01 Raff Oprins 1-2D 

26-01 Esmee Cornelissen 8B 

26-01 Suus Huijben 3B 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 

NIEUWSBRIEF SPEELBOS JANUARI 2022 

 

De bordjes in het Speelbos 

‘Belevingsbordjes’ heten ze officieel. 

Eigenlijk zijn ze helemaal niet nodig, die 

belevingsbordjes, want er is sowieso genoeg te 

beleven in het Speelbos. 

En dan komt er nu natuurlijk een 'maar', dat voel je al 

aankomen. 

Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2022/01/de-

bordjesroute-in-het-speelbos/ 

 

Tuinvogeltelling op 28, 29 of 30 januari 2022 

 

Doe jij mee op 28, 29 of 30 januari? Tel een half uurtje de vogels in jouw 

tuin of op je balkon. 

Kijk op de site van de Vogelbescherming voor alle 

informatie: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling 

 

Speelbos goede doel bij statiegeldactie COOP 

Meteen vanaf de 1e dag van het nieuwe jaar biedt de Coop jou de kans om je statiegeld te doneren 

aan Speelbos Gilze. 

En weet je wat zo leuk is aan de Coop? Zij verdubbelen aan het eind van de actie de totaalopbrengst. 

En zo ‘snijdt’ het plastic flesje aan twee kanten: je helpt het Speelbos en draagt bij aan het inzamelen 

en hergebruiken van plastic. 

Tot ziens bij de COOP; het is er REUZE gezellig! 
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