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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! 

 

Ontwikkelingen NPO-plan 

We hebben u al eerder dit schooljaar in het Bolster Bericht een aantal keer meegenomen in de 

ontwikkelingen omtrent het NPO-plan van onze school. NPO staat voor Nationaal Programma 

Onderwijs en is bedoeld voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de corona 

pandemie. Eerder hebben we met u al gedeeld aan welke onderwerpen we de gelden willen gaan 

besteden. Inmiddels zijn we als team ook echt van start gegaan met het plan en informeren we u hier 

graag weer meer over. In de bijgevoegde infographic staat op een duidelijke en bondige manier het 

traject tot nu toe verwoord en de globale opzet van het plan. We zijn in januari met het team echt van 

start gegaan met het plan en het is mooi om te zien dat het iedereen enthousiast en betrokken is 

omtrent de goede ideeën. Dat belooft wat voor de rest van de uitvoering van het plan! 
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Bezetting op school 

Afgelopen week moesten we twaalf collega's in onze organisatie missen. Met dank aan de collega's die 

extra zijn komen werken en de flexibele inzet van de onderwijsassistenten hebben we er wederom 

voor kunnen zorgen dat alle groepen toch bezet waren. En met dank aan Daniël (conciërge van de 

BVM), Lisette en Corina (onze eigen vrijwilligers) hebben we ook de conciërgepost weten te 

bemannen. Daarnaast heeft Anja de belangrijkste administratieve taken vanuit huis op kunnen pakken. 

En nog met een extra ochtend ondersteuning van Joyce hebben we het samen weer voor elkaar 

gekregen dat alles op school 'gewoon' door is gegaan. 

Aanmelden nieuwe kleuters 

Vorige week donderdag hebben we een online informatieavond gehouden voor (nieuwe) ouders die 

op zoek zijn naar een school voor hun toekomstige kleuter. Het was even wennen om zo voor een 

camera ons verhaal te delen, maar we hebben vele enthousiaste reacties mogen ontvangen. Aan het 

einde van de informatieavond was het mogelijk om via een link naar een digitaal formulier een 

rondleiding aan te vragen, waar verschillende ouders gelijk gebruik van hebben gemaakt. Ook zijn er 

dezelfde avond nog nieuwe aanmeldingen van kleuters via de website binnen gekomen.  

Mocht u ook een kind hebben dat komend schooljaar 4 jaar wordt en dus op school mag starten, 

denkt u er dan ook tijdig aan om uw kind aan te melden op school? Hoe eerder wij een goed beeld 

hebben van de toekomstige leerlingaantallen, hoe beter wij daarop kunnen anticiperen. 

Thema’s 

In de groepen 6 zijn ze bezig met het thema de Romeinen. Ze zijn op zoek naar antwoorden op de 

eigen vragen, deze vragen kwamen naar boven bij de start van het thema. In groepjes werken de 

leerlingen hieraan. Hiernaast een foto van de vragenwand, die we in alle groepen omtrent het OGO-

onderwijs als vaste item terugzien. De oranje stroken op de vragenwand 

zijn de vragen en de witte/gele stroken zijn de antwoorden die ze al 

gevonden hebben. U ziet al wel dat naast het prikbord ook de 

kastdeuren volop gebruikt worden om de vele vragen die naar boven 

zijn gekomen een plekje te kunnen geven! De leerlingen van groep 6 

gaan deze antwoorden later verwerken in een film met daarin een 
toneelstuk, quiz en kwartet. We zijn benieuwd naar het eindresultaat! 

Ook vindt in deze nieuwsbrief nog enkele foto’s van onze Kunstige Kleuters! In het directiekantoor 

staat nu ook een prachtig kunstwerk van onze allerjongsten uit groep 0-1. 

Ik wens u namens het team nog een fijne week.  

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur 
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WIST U DAT: 

→ Wordt uw kind 4 jaar komend schooljaar dan kunt u contact opnemen met onze IB-er 

Amy van Dijk voor een rondleiding op school. 

18-02 kleuters vrij  

21 en 22-02 adviesgesprekken gr. 8 

 

CARNAVAL OP DE BOLSTER 25 FEBRUARI 

Op vrijdag 25 februari mogen alle kinderen verkleed naar school komen in verband met het 

carnavalsfeest. In de ochtend zullen er leuke activiteiten zijn voor groep 1-2-3 en in de middag idem 

voor groep 4 t/m 8. Er wordt door de Ouderraad gezorgd voor iets lekkers. 

Helaas staat er geen uitgebreid feest op het programma dat door de hele school plaatsvindt maar we 

gaan ons best doen om er een hele leuke dag van te maken met elkaar. En dat gaat helemaal lukken! 

 

SPREEKUUR SMW WOENSDAG 23 JANUARI 

 

Moniek Schrandt is bereikbaar voor vragen vanuit u, mocht u ergens over willen 

sparren. Hiervoor is zij bereikbaar via onderstaande kanalen: 

Moniek Schrandt (Instituut voor Maatschappelijk Werk) 06-38402775 

m.schrandt@imwtilburg.nl  

Schroom niet om contact op te nemen indien u een vraag hebt of ergens informatie over wilt hebben. 

 

LEERLINGEN 

17-02 Mats van Engelen 7A 

18-02 Javi Delahaije 1-2C 

18-02 Mijs vd Mierden 6A 

18-02 Anna vd Zanden 8B 

19-02 Floor Laureijssen 5B 

19-02 Milena de Paauw 7B 

19-02 Melle ten Velde 7A 

20-02 Jurre Broeders 8A 

20-02 Marek L’Abée 3A 

21-02 Fenne de Swart 4B 

22-02 Sam Nozhat 1-2C 

TEAM                         

                         21-02 Juf Carmen 
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BUITENSCHOOLS NIEUWS  
KIAK CARNAVAL GAAT DOOR! 

 

Lang heeft het ernaar uitgezien dat we weer een jaar geen 'gewone' carnaval 

zouden kunnen vieren. Maar met de versoepelingen die dinsdag 15 februari 

bekend zijn geworden, kunnen we jullie nu met dit goede nieuws verblijden: 

KiaK Carnaval gaat door!!! 

 

 

Op zondag 27 februari, maandag 28 februari en 

dinsdag 1 maart zullen we van 19:00u tot 22:00u weer te gekke 

carnavals-feestavonden weg gaan zetten voor alle kinderen vanaf 

groep 5 t/m 15 jaar. De locatie is wel anders dan jullie van ons gewend 

zijn: KiaK Carnaval zal dit jaar namelijk plaatsvinden achter bij de 

Hooikar, in de handboogzaal. 

 

Meer informatie volgt snel op onze website www.kiak.nl en ook via de verschillende sociale media, 

maar zet de data dus alvast in de agenda's!  

 

Voor nu zijn wij heel druk bezig om op korte termijn alles geregeld te krijgen en wij kunnen nog wel 

wat hulp gebruiken! Voor de drie feestavonden met carnaval zijn wij nog op zoek naar extra 

vrijwilligers om deze activiteit tot een succes te maken voor alle kinderen.  

 

Dus… 

o Vind je het net als wij ook belangrijk dat deze activiteit voor 

de jeugd doorgaat? 

o Ben je één of meerdere avonden beschikbaar om te helpen 

(27 februari t/m 1 maart)? 

o Ben je 16 jaar of ouder? 

o Én heb je zin om er samen met de kinderen een te gek 

carnavalsfeest van te maken? 

 

Dan zijn we op zoek naar jou!  

 

Geef je zo snel mogelijk (liefst nog voor 20 februari) op als vrijwilliger via dit digitale inschrijfformulier 

of stuur een mailtje naar carnaval@kiak.nl. Namens KiaK en alle kinderen alvast heel erg bedankt! 
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