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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 versoepelingen 

Het water stond ons de afgelopen periode regelmatig aan de lippen als het gaat om quarantaines, 

leerkrachten vervangen en ga zo maar door. Maar ook zeker voor alle kinderen en ouders was het 

geen prettige tijd waarin veel flexibiliteit nodig was en er soms snel geschakeld moest worden. 

Wat zijn wij daarom blij met de versoepelingen in de corona maatregelen die gisteravond in de 

persconferentie gedeeld zijn! Dit geeft iedereen weer wat meer lucht en daarmee kunnen we het 

onderwijs voor de kinderen weer stabieler wegzetten. In een aparte brief vanuit de directie heeft u 

reeds de informatie ontvangen over wat de versoepelingen inhouden voor ons als school. 

 

Thema’s 

Deze week staan we stil bij het thema van de groepen 4, 

namelijk ‘Plastic soep’. En nee, dat is niet iets wat je kunt eten! 

Ze hebben al veel geleerd over plastic, helaas ook hoe het in 

onze zee terecht komt en de grote hoeveelheid ervan. De mooie 

zee op de foto hiernaast hebben ze inmiddels vervuild met 

plastic.  

De kinderen zijn druk bezig een oplossing te bedenken om de 

wereld in ieder geval een klein beetje beter te maken. We zijn 

heel erg benieuwd naar de oplossing(en)! 

 

Ik wens u namens het team nog een fijne week. 

  

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur 

 

ZIEKMELDEN 

Via Parro kunt u uw kind ziekmelden en dat is voldoende, tenzij het een Coronabesmetting betreft. 

Dan graag nog even extra melden bij de leerkracht via de mail. 

 

WIST U DAT: 

26-01 start Nationale Voorleesdagen 

31-01 leerlingenraad 

01-02 typeles naschools 
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LEERLINGEN 

27-01 Nurdin Riansyah 3A 

27-01 Oliver van Trier 4A 

28-01 Rikky Delien 4B 

28-01 Tygo Grakist 8B 

29-01 Mick Kuckulus 5B 

30-01 Luuk van Dongen 3A 

30-01 Do van Engelen 1-2C 

30-01 Zoë van Hese 4A 

30-01 Zoë Wouters 4C 

02-02 Lise van Haperen 

 

TEAM 

Juf Anja 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 

VOORLEESPRET BIJ THEEK 5 

 

Meld je aan voor Voorleespret Online: 'Muk' 

Dit jaar kan er helaas niet worden voorgelezen in de bibliotheken. Wel 

organiseert Theek 5 een digitale voorleesactiviteit. Je kunt je hiervoor 

gratis aanmelden! 

 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er online voorgelezen uit het 

boek 'Muk'. Muk is een dalmatiër pup: je weet wel, zo’n gestippelde. Het 

boek wordt voorgelezen met gebaren door Wapperkids. Door het gebruik van gebaren zul je merken 

dat je kindje meegenomen wordt in het verhaal. Beweeg mee met Wapperkids en geniet samen van 

dit online voorleesmomentje! 

Luister jij mee? 

Meld je aan voor Voorleespret Online. Je krijgt dan een link om deel te nemen toegestuurd. Je kunt het 

verhaal vervolgens bekijken en beluisteren wanneer het jou uitkomt. Veel kijk- en luisterplezier! 

 

Kinderactiviteiten in gemeente Gilze-Rijen 

Voorleespret (6-8 jaar) 

8 februari 

Kom luisteren naar de mooiste verhalen en ontdek de wereld van 

bijzondere boeken. Ook versjes, liedjes en woordspelletjes komen aan 

bod. Na het voorlezen is er een leuke (knutsel)activiteit. 

Aanmelden is gratis. 

https://theek5.us9.list-manage.com/track/click?u=849fc6e659c9f8f9b5958627e&id=ca3409e73a&e=f73b7db2f4
https://theek5.us9.list-manage.com/track/click?u=849fc6e659c9f8f9b5958627e&id=2371500f4b&e=f73b7db2f4


 

 

 

Voorleespret (2-4 jaar) 

5 februari 

Jonge kinderen genieten van verhalen en tijdens Voorleespret (0-4 jaar) 

beleeft je kindje iedere keer een nieuw avontuur! Kom jij ook? 

 

 

 

Mini-Theek 

24 februari 

Ontdek hoe je samen, met spelletjes, liedjes en boekjes, plezier beleeft 

met elkaar. Als bonus leert je kindje ook nog eens heel veel nieuwe 

woorden kennen! Natuurlijk geven we je ook voorleestips en kom je in 

contact met andere ouders. Reserveer nu jouw plek. 

 

Bekijk alle activiteiten van Theek 5 hier: Behttps://magazines.theek5.nl/nationale-voorleesdagen-2022-

ouders/cover/kijk hier alle activiteiten »Bekijk hier alle activiteiten » 
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