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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! 

 

Stand van zaken omtrent corona 

Gelukkig zitten er vanwege de versoepelingen sinds eind januari een stuk minder leerlingen onnodig 

thuis vanwege verplichte quarantaines. Echter merken we nu wel dat onze leerkrachten en overig 

personeel de klap aan het incasseren zijn wat betreft besmettingen. Deze week missen we op de piek 

zo’n 8 leerkrachten, een onderwijsassistent, de conciërge en de administratieve kracht. Het blijft 

daarmee een hele klus om alle groepen te bezetten en de diverse (noodzakelijke) werkzaamheden 

uitgevoerd te krijgen. Verschillende parttime-collega’s werken extra dagen om de bezetting mee rond 

te krijgen en ook het ondersteunend personeel wordt flexibel ingezet om alle ballen hoog te houden. 

Daarnaast werken ook de afwezige collega’s (als ze enigszins fit genoeg zijn) vanuit thuis om het 

online onderwijs voor de afwezige leerlingen zo goed mogelijk te faciliteren. Dank aan alle collega’s 

dat door jullie flexibiliteit en extra inzet de school draaiende kan worden gehouden!  

Het is ook erg fijn om te merken dat het begrip bij u als ouders er is voor de lastige situatie waarin we 

ons als school nog steeds bevinden. U kunt ons daarbij uiteraard vooral ook helpen door de geldende 

maatregelen goed in acht te nemen. Op die manier kunnen we het personeel op school beschermen 

voor het virus en ons team zo goed mogelijk op sterkte houden. 

 

Rapporten en oudergesprekken 

Door de vele afwezige leerlingen is het lastig om in deze toetsperiode alle toetsen volgens de planning 

af te nemen. In veel groepen moeten enkele leerlingen nog toetsen inhalen omdat zij door 

ziekte/quarantaine de reguliere afname gemist hebben. We nemen deze toetsen met zorgvuldigheid 

af op het moment dat de kinderen weer op school zijn, maar hierdoor loopt de toetsplanning wel wat 

uit. We hebben daarom besloten om ook de rapporten en de oudergesprekken (die beide in maart 

gepland staan) een week op te schuiven. Dit geeft de leerkrachten wat meer lucht om de afname goed 

en zorgvuldig te kunnen afronden, om zo met de juiste informatie de rapporten te vullen en de 

gesprekken voor te bereiden. U ontvangt binnenkort verder bericht over het inplannen van de 

oudergesprekken. 

 

Verkeerssituatie bij Kiss&Ride 

Sinds de herinvoering van de Kiss&Ride bij onze school, merken de brigadiers 

dat er soms wat onveilige situaties ontstaan. Dit met name door kinderen op de 

step die voor de kerk over de hellingbaan naar beneden komen. Zij rijden met 

best hoge snelheid recht op de auto’s af die richting de school afslaan naar de 

Kiss&Ride. Gelukkig zijn er tot op heden nog geen ongelukken gebeurd, maar 

dit heeft een paar keer niet veel gescheeld! Aan de ouders van kinderen die op 

de step naar school komen willen wij vragen om hun kinderen op deze zeer 
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onveilige situatie te wijzen en hier samen goede afspraken over te maken. Laten we er op deze manier 

voor zorgen dat de teller van het aantal ongelukken op nul blijft staan. 

 

Thema’s 

In de bovenbouw zijn de groepen ook druk bezig met verschillende thema’s. In groep 8 leren de 

kinderen nu vanalles binnen het thema Geofictie. Een lastig woord wat wellicht niet meteen een 

belletje doet rinkelen, maar geofictie is het ontwerpen van zogenaamde fictieve geografische 

eenheden. Het heeft vanalles te maken met continenten, landen, klimaten en natuurverschijnselen. 

Groep 8 zit nu nog in de onderzoekende fase maar we zijn alvast heel erg benieuwd wat voor fictieve 

omgevingen er bedacht gaan worden! 

 

Ik wens u namens het team nog een fijne week. 

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur 

 

WIST U DAT: 

10-02 online informatieavond voor nieuwe kleuters 19.30-20.30 , zie bericht hieronder 

16-02 open ochtend nieuwe kleuters vervalt. Voor een rondleiding kunt u contact opnemen 

met onze IB-er Amy van Dijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAAKWATER RIDDERTOERNOOI 

Voor de vakantie kreeg de school een mooi aanbod om gratis een 

voorstelling te bekijken van oogpunt. Dit vonden wij helemaal 

passen in de thema’s van groep 4 en 5. Groep 5 is inmiddels alweer 

een paar weken bezig met het thema de Middeleeuwen. Een heus 

riddertoernooi slaan wij dus niet af. 

Dinsdag 1 februari kwam Linde bij ons in de klas. Aan de hand van 

een cabaretstuk nam ze ons mee in het verhaal van ridder 



 

 

Koenibald en ridder Aldibert. Zij gingen de strijd aan tegen de 

plastic soep en zo leerden we ook, wat we wel en niet door het 

toilet mogen spoelen.  

Daarna werden we door Linde meegenomen naar de aula. Hier 

speelden we in 4 teams verschillende spelletjes met elkaar. Zo 

mochten we touwtrekken, 

plantjes planten, water dragen 

en onze eigen riolering 

bouwen. 

Uiteindelijk ging er een groepje er met de prijs vandoor (een zakje 

bloemzaadjes) en als klas kregen we als hoofdprijs een mooi 

spraakwater kwartet. Wat hebben we genoten en wat fijn dat we dit 

ook weer met bijna de hele klas weer konden doen. 

 

WEER LEKKER FIETSEN…..DANKZIJ EEN OPA 

Deze blauwe fiets is een grote favoriet van de kinderen en stond al een al 

een half jaar in het schuurtje omdat het volgens de leverancier niet 

gerepareerd kon worden. Opa Jan Voermans van Lars uit groep 1-2a zag wel 

een reparatie mogelijkheid en heeft hem voor ons gerepareerd! De kleuters 

zijn er allemaal heel blij mee en genieten er weer volop van! Dank u wel opa 

Voermans namens alle kleuters en kleuterleerkrachten!  

 

 

LEERLINGEN 

08-02 Pleun Spapen 0-1 

12-02 Janne Smits 7A 

13-02 Evelien Oomen 6C 

15-02 Liv van Beijsterveldt 4B 

15-02 Tijmen van Hees 1-2D 

 

TEAM 

12-02 Juf Lisette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS  
 

AANBOD OPVOEDONDERSTEUNING GGD- CURSUSSEN VOOR OUDERS EN OPVOEDERS 

Wil je meer weten over de ontwikkeling en opvoeding van je kind en beter inzicht krijgen in bepaald 

gedrag? Kun je wel wat tips gebruiken van onze ervaren pedagoog en van andere ouders? Kijk dan 

eens naar het GGD aanbod van (online) cursussen, koffieochtenden, workshops en webinars voor 



 

 

ouders. Opvoeden is best een uitdaging. Het is maatwerk en elke situatie, kind en ouder is weer 

anders. Opvoeden blijft een proces van leren en uitproberen. 

Wellicht kunnen we jou iets extra’s bieden! Kijk eens op Cursussen en webinars | GGD Hart voor 

Brabant (ggdhvb.nl) 

  

Een greep uit het huidige aanbod: 

 Vanaf 1 feb Online oudercursus Omgaan met Pubers  Soms zijn pubers verfrissend en 

ontwapenend, maar ook humeurig of dwars. Hoe ga je hier als ouder of verzorger het beste 

mee om?  

· Vanaf 10 feb Online Oudercursus Opvoeden en Zo Wil je graag de sfeer in huis verbeteren? 

Regels en grenzen duidelijk maken voor iedereen in het gezin? Of misschien wel het 

zelfvertrouwen van je kind laten groeien? Dan is deze praktische cursus zeker iets voor jou. 

· 21 feb  webinar Mediaopvoeding: alles wat je als ouder wilt weten!  Voor ouders/verzorgers 

van basisschoolleerlingen. Meer info en Aanmelden 

· 16 maart Digitale koffieochtend BOOS!  Blij, verdrietig, bang of boos. Het zijn allemaal 

emoties waar je kind mee te maken heeft. Voor je kind maar ook voor jezelf is het fijn 

wanneer deze emoties niet tot problemen leiden. 

· 17 maart webinar Mama, papa: waar komen baby’s vandaan? Voor ouders/verzorgers van 

basisschoolleerlingen. Inschrijven voor dit webinar kan door te mailen naar: 

webinars@ggdhvb.nl, je krijgt dan een inschrijflink om deel te kunnen nemen aan het 

webinar. 

· 25 maart Opgroeien met Liefde Hoe pak je seksuele voorlichting aan? En op welke leeftijd 

kun je ermee beginnen? Is het normaal dat ik het lastig vind om vragen van mijn kind te 

beantwoorden? Deze digitale koffieochtend geeft je praktische tips om er mee aan de slag 

te gaan. 

· 19 mei Opvoeden in twee huizen Hoe houd je goed contact over opvoeden als je 

gescheiden bent? Hoe pakken andere ouders dat aan? En wat heeft je kind nodig en wat 

heb jij daarin nodig? 

 

Vragen hierover? Stuur een mailtje naar cursussenregiomb@ggdhvb.nl 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Nanneke Thijssen 

Adviseur gezondheidsbeleid 
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