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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 

Wat zijn we blij met de versoepelingen in de corona maatregelen die sinds vorige week van kracht zijn! 

Hierdoor hoeft er niet telkens meer een klas in quarantaine bij 3 besmettingen, met al het vele 

regelwerk dat daarbij komt kijken. Gelukkig zien we momenteel weer alle klassen op school, al dan niet 

compleet. In sommige gevallen missen we nog wel wat leerkrachten die vanwege een positieve 

besmetting thuis zijn en in sommige gevallen ook echt niet fit zijn. Dit maakt wel dat het dagelijks nog 

steeds een grote puzzel is om de bezetting in alle groepen rond te krijgen, vooral ook door het gebrek 

aan vervangers. Door de flexibiliteit van de collega’s lukt het ons tot op heden gelukkig nog altijd om 

de groepsbezetting rond te krijgen. Om niet alleen de leerlingen maar juist ook de collega’s in de 

school zoveel mogelijk te beschermen voor quarantaine of uitval, vragen wij u nogmaals nadrukkelijk 

om de regels wel goed in acht te blijven nemen (zie hiervoor de brief die vorige week vanuit de 

directie met u gedeeld is).  

 

Toetsen 

Deze periode zijn diverse toetsen voor het leerlingvolgsysteem 

afgenomen. Momenteel wordt daar de laatste hand aan 

gelegd. Door quarantaine van groep of enkele leerlingen, 

hebben we wel wat vertraging opgelopen met de toetsafname. 

De komende weken zullen we dus nog nodig hebben om 

eventuele achterstand in het toetsen weg te werken, hier zullen 

we zorgvuldig de tijd voor nemen. Nadat alle toetsen 

afgenomen zijn, gaan de intern begeleiders (IB-ers) aan de slag 

met de analyse van de resultaten. De belangrijke bevindingen 

op schoolniveau uit die analyse zullen we vervolgens met u 

delen. 

 

Jubileum brigadiers 

Deze week staat in het teken van het jubileum van de brigadiers. Ze bestonden afgelopen maandag 

namelijk 45 jaar, dus dat is een echte mijlpaal. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe we hier 

als basisscholen bij stil hebben gestaan en wordt er tevens een oproep voor extra helpende handen 

gedaan. Ook via deze weg wensen willen wij alle brigadiers nog feliciteren met het jubileum! 

 

Ik wens u namens het team nog een fijne week.  

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur 
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WIST U DAT: 

04-02 kleuters vrij  

10-02 info-avond , zie bericht hieronder 

16-02 open ochtend nieuwe kleuters, zie bericht hieronder 

 

NIEUWE LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023 

Vanwege alle Corona maatregelen kan de informatieavond en openochtend voor ouders van nieuwe 

kleuters helaas niet fysiek doorgaan. We houden daarom een online informatieavond op donderdag 

10 februari. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de flyer! 

 

De link voor de livestream: meet.google.com/sro-ydno-zpw  

De link voor onze website: https://scholengroepgilze.nuwelijn.nl/  

 

Ook broertjes of zusjes van onze huidige leerlingen, die volgend schooljaar 4 jaar worden, mogen zich 

al aanmelden. 

 

EVEN VOORSTELLEN… 

Hallo, mijn naam is Sanne Luijken. Ik begin in februari aan de verkorte deeltijd pabo aan 

de Inholland hogeschool in Rotterdam. Ik woon sinds kort in Gilze en ik vind het heerlijk 

om in mijn vrije tijd te koken en bakken. Vanaf deze week loop ik een keer per week 

stage in groep 6, ik heb er super veel zin in! 

 

 

BERICHT VANUIT SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

Hallo ouders/verzorgers 

Middels deze nieuwsbrief laat ik weer even wat van mij horen.  

Nu het aantal coronabesmettingen toe neemt, wordt de kans dat het 

ook u of uw gezin treft groter. Dit kan de nodige uitdagingen met zich 

meebrengen. Hoe combineert u het allemaal? Én wellicht zelf werken, 

én een kind of misschien wel meerdere kinderen begeleiden bij 

zijn/haar schoolwerk of het thuisonderwijs? Hoe komt u nog een beetje toe aan rust en ontspanning 

en blijft de sfeer thuis oké?  

 

Een quarantaine brengt verplicht op elkaars lip zitten met zich mee en zo kunnen onderlinge irritaties 

tussen u, uw partner en kinderen of tussen uw kinderen onderling wat meer aanwezig zijn. Heel 

begrijpelijk. Ook hier ben ik voor als schoolmaatschappelijk werker en kan ik een luisterend oor bieden 

of met u meedenken hoe u deze tijd gezamenlijk zo prettig mogelijk doorkomt. Heeft u behoefte aan 

een gesprek, een luisterend oor of een concrete vraag? Schroom dan niet om contact met mij op te 

nemen. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer: 06 – 38 40 27 75 of per e-mail 

m.schrandt@imwtilburg.nl.  

 

Uiteraard mag u mij ook nog steeds benaderen voor allerhande vragen aangaande de ontwikkeling 

van uw kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen zoals:  

Uw kind zit niet lekker in zijn vel en u weet niet waardoor; 

U bent op zoek naar hulp voor uw kind en u weet niet waar u hiervoor hulp kunt krijgen; 

U gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen toe; 

https://meet.google.com/sro-ydno-zpw?fbclid=IwAR0ITAsXG9fnbkRPbCznMdrM0_BC9t8Xq9H61PAdXKouStF14ooMbaXljCE
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Uw kind kan druk zijn, niet luisteren, bedplassen, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig zijn, enz. 

Dit kunnen tekenen zijn dat hij/zij spanningen ervaart waarvan u als ouder niet weet waar het vandaan 

komt of wat u eraan kunt doen. 

 

Als u twijfelt of u met uw vraag op de goede plek bent, is dit al reden genoeg om contact op te 

nemen, zodat we samen kunnen kijken wat op dit moment het beste past bij uw vraag.  

Wellicht tot binnenkort!  

Moniek Schrandt  

 

45 JAAR VERKEERSBRIGADIERS GILZE - KRANTENARTIKEL 

“We hebben nieuwe vrijwilligers nodig.” 

 

Vijf jaar geleden zongen alle kinderen van de basisscholen 

in Gilze de verkeersbrigadiers toe om ze te bedanken dat 

ze elke dag veilig op school belandden. Afgelopen 

maandag vierden de brigadiers hun 45-jarig jubileum. 

 

Hanneke van Engelen werd vijf jaar geleden op 

vrijdagmiddag actief als brigadier. Intussen doet ze het 

ook op vrijdagochtend. Toen er een brief kwam van de 

school dat ook kinderen uit groep zeven en acht mee 

mochten brigadieren en er iemand op de vrijdagochtend uitviel, vroeg ze of haar zoon Mats (10) mee 

wilde helpen. Nu staan ze samen om de week voor de school in de Kerkstraat. “Supertof dat er 

kinderen mee helpen,” vindt Hanneke. 

Mats vindt het leuk om te doen. “Behalve als het regent. En als het koud is, doe ik gewoon 

handschoenen aan.” Gevaarlijk is het niet. “Ze stoppen altijd, maar het is wel heel druk.” Hanneke heeft 

Mats uitgelegd hoe het moet. Mats: ‘Er is ook een politieagent geweest in de klas die vertelde dat je je 

bord goed boven je hoofd in de lucht moet houden.’ 

 

Op de fiets 

De verkeersbrigadiers zijn goed herkenbaar aan hun feloranje jassen en het stopbord. Alle 

weggebruikers zijn verplicht hun aanwijzingen op te volgen. Doordat honderden kinderen over 

moeten steken, moeten de andere weggebruikers soms lang wachten en dat leidt een enkele keer tot 

irritatie. Hanneke: “De kinderen gaan voor. Meestal zijn het volwassenen die het geduld niet kunnen 

opbrengen te wachten. Grappig is dan dat kinderen hun ouders corrigeren. Die weten heel goed hoe 

het moet.” 

Met slecht weer komen veel mensen met de auto en dat maakt het extra druk. Hanneke: “De school 

roept steeds op om met de fiets te komen. En soms zijn er weken in de klas dat er een soort wedstrijd 

is welke klas het meest op de fiets naar school komt.” 

“Het afgelopen jaar waren er minder auto’s bij de school omdat 

het kruispunt dicht was,” zegt Mats. 

 

Tekort 

Kim van Dongen maakt sinds een jaar of zes het rooster voor de 

brigadiers. Ze is heel blij met de groep: 45 volwassen en 27 

kinderen. “Ze staan voor elkaar klaar. Gilze is daar goed in: samen 



 

 

iets oplossen. Het is belangrijk dat er oranje jassen op straat staan. Iedereen weet: hier moet ik 

opletten.” 

In al die jaren is het steeds drukker geworden op de weg en zijn de verkeersbrigadiers steeds harder 

nodig. In een klein half uur steken er zo’n 500 kinderen over om hun school te bereiken. Maar waren er 

vijf jaar geleden nog genoeg vrijwilligers, nu ligt dat anders. 

Kim: “Het is een enorme klus om het rooster rond te krijgen. Tot voor kort stonden we op vier 

plaatsen: voor beide  scholen, op de Tip en bij de Heuvel. Nu staan de brigadiers  wegens een tekort 

eerst tien minuten bij de Heuvel en dan verschuiven ze naar de Raadhuisstraat. En als de school uit is, 

staan de brigadiers alleen nog bij de scholen en niet bij De Tip, behalve op woensdag als de scholen 

tegelijk uit zijn. We zijn heel blij met de oudere brigadiers, de pensionado’s, vaak opa’s en oma’s. Als 

die generatie afhaakt, hebben we een groot probleem. We hebben heel hard meer ouders nodig.  ” 

Piet van Puijenbroek, de vader van Hanneke van Engelen, is zo’n opa. Net voor hij stopte met werken is 

hij gaan brigadieren. Hij doet het nu zo’n jaar of acht samen met een oude schoolvriend. “We staan op 

vrijdagochtend op De Tip. Veel kinderen roepen iedere morgen ‘goeiemorgen’ en ‘dankjewel voor het 

oversteken’. Daar geniet ik van. Het sociale aspect is ook fijn: na afloop drinken we met zijn allen koffie 

op school. Ik raad het zeker oudere mensen aan om zich aan te melden. Het kan ’s ochtends en ’s 

middags.” 

 

Oproep 

Afgelopen maandag stonden de brigadiers weer klaar 

om de kinderen veilig over te laten steken. Zo ook 

Willy Kock die het al dertig jaar doet en bij wie een 

grote glimlach op het gezicht verschijnt als ze het 

over de kinderen heeft. 

Met een mooie banner en een traktatie voor alle 

brigadiers is het jubileum gevierd. Tegelijk heeft de 

organisatie van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

het brigadieren weer onder de aandacht te brengen. 

Mocht u informatie willen of uzelf aanmelden: dat 

kan via brigadiersgilze@gmail.com of op de scholen. 

 

LEERLINGEN 

04-02 Kaj van Nijnatten 1-2C 

05-02 Nola Bekkers 1-2B 

05-02 Bowen Gruijs 1-2C 

05-02 Seth van Lieshout 3B 

06-02 Wout Boemaars 4A 

07-02 Nill vd Heijden 8B 
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BUITENSCHOOLS NIEUWS  
VOETBALTOERNOOIEN 2022 

Dit jaar organiseren de sportcoaches weer voetbaltoernooien voor bijna alle leeftijden. 
Dit is nog wel even onder voorbehoud, omdat er dan wellicht nog coronamaatregelen 
van toepassing zijn. We hebben wel goede hoop en daarom zijn we alvast van start 
gegaan met de organisatie.  
Verdeeld over vijf dagen kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 met veel sportief 

plezier strijden om de eerste plaats.  
Het toernooi voor groep 5/6 en groep 7/8 wordt op dezelfde manier georganiseerd als voorgaande jaren. 
Teams spelen partijtjes tegen elkaar en de uiteindelijke winnaar gaat door naar de KNVB rondes. 
Het toernooi voor groep 3/4  zal opnieuw een combinatie zijn tussen een voetbalspelletjesmiddag en een 
voetbaltoernooi. Deelnemers doen individueel mee aan dit toernooi en er zal veel aandacht zijn voor plezier en 
spelen met verschillende deelnemers.  
Nieuw is dat we op woensdag 6 april niet alleen een reservedatum hebben voor groep 7/8, maar ook voor 
groep 5/6. Mocht er dus één dag van deze groepen niet doorgaan, dan kunnen wij uitwijken naar deze datum.  
Praktische informatie 
Voetbaltoernooi groep 7/8 
Datum:   Woensdag 9 maart en woensdag 16 maart  
Locatie:  V.V. Rijen (Sportparkweg 5-7, 5121 MP Rijen) 
Tijd:  13:30u - ±17:30u (afhankelijk van het aantal deelnemende teams) 
Inschrijven: Opgeven kan via de mail met het inschrijfformulier (zie poster/informatieboekje). 
  Inschrijven kan t/m vrijdag 18 februari. 
Contact:  roel-sportabg@outlook.com   
 
Voetbaltoernooi groep 5/6 
Datum:   Woensdag 23 maart en woensdag 30 maart 
Locatie:  V.V. Gilze (Sportpark Verhoven, Ridderstraat 98, 5126 BH Gilze) 
Tijd:  13:30u - ±17:30u (afhankelijk van het aantal deelnemende teams) 
Inschrijven: Opgeven kan via de mail met het inschrijfformulier (zie poster/informatieboekje). 
  Inschrijven kan t/m vrijdag 11 maart. 
Contact:  ralf-sportabg@outlook.com  
 
Voetbaltoernooi groep 3/4 
Datum:   Woensdag 13 april 
Locatie:  V.V. Molenschot (Sint Annastraat 99, 5124 NM Molenschot) 
Tijd:  13:30u - ±17:00u (afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Inschrijven: Opgeven kan door een e-mail te sturen naar paulappels-sportabg@outlook.com   
  Vermeld hierbij het volgende: 

- Naam 
- School en groep 
- Contactgegevens ouder (e-mailadres en telefoonnummer) 
Inschrijven kan t/m woensdag 30 maart. 

 
Scheidsrechters gezocht 
Tijdens de toernooien voor groep 5/6 en 7/8 hebben we veel scheidsrechters nodig.  
Heeft u interesse om ons hierbij te helpen? Stuur dan een e-mail naar ralf-sportabg@outlook.com.  
Begeleiding gezocht 
Voor het toernooi voor groep 3/4 zijn wij ook op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden.  
Heeft u hier interesse in? Stuur dan een e-mail naar paulappels-sportabg@outlook.com.  
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken bij alle voetbaltoernooien! 
Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon sport van uw school of de contactpersoon van het toernooi. 
Tot snel! De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen 
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