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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 studiemiddag 

Vorige week woensdag hebben we met alle collega’s weer een studiemiddag gehad. Dit keer stond het 

OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) op de planning. Onder leiding van een OGO-expert zijn we 

weer lekker ondergedompeld in enthousiasme en nieuwe inspiratie. Bij iedereen is het weer gaan 

kriebelen om met deze input gelijk in de klassen aan de slag te gaan. Door regelmatig een 

studiemoment te organiseren voor ons team op het gebied van OGO, zorgen we voor continue 

kwaliteitsverbetering van ons OGO-onderwijs. 

 

Thema afsluitingen 

Zo tegen de carnavalsvakantie worden in veel groepen de thema’s weer afgesloten. Hieronder ziet u 

een impressie van een aantal thema’s die momenteel in de school nog te zien zijn. Wat zijn er weer 

mooie dingen bedacht, gemaakt en gepresenteerd aan elkaar. Zelfs de peuters van Pinokkio zijn 

komen kijken in het museum van de groepen 1-2, ze vonden het allemaal heel erg mooi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviesgesprekken groep 8 

Deze week vinden de adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 plaats. Zij ontvangen tijdens 

het adviesgesprek een onderwijskundig rapport en het definitieve schooladvies voor het voortgezet 

onderwijs. Het is zowel spannend als ontzettend leuk om naar een nieuwe volgende school te gaan en 

niet op de laatste plaats heel belangrijk om een nieuwe leerplek te kiezen die goed aansluit bij de 

competenties, waardoor onze leerlingen een mooie stap in hun toekomst zetten. Met de gegeven 

adviezen gaan de leerlingen zich samen met hun ouders na de carnavalsvakantie aanmelden op hun 

VO-school naar keuze. 
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Carnavalsviering 

Komende vrijdag vieren we carnaval op school, zoals u vorige week al in 

het Bolsterbericht heeft kunnen lezen. De kinderen mogen die dag 

verkleed naar school komen om er samen een gezellige carnavalsviering 

van te maken. 

  

Ik wens u namens het team nog een fijne week. Geniet daarna ook van de vakantie met uw kind(eren) 

en voor degene die nog carnaval gaan vieren: Alaaf! 

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur 

 

WIST U DAT: 

25-02 Carnavalsviering op De Bolster; trek je mooiste carnavalspak aan! 

28-02 t/m 04-03 Voorjaarsvakantie 

07-03 controle hoofdluis 

08 en 10-03 aanmelden VO Tilburg 

09-03 voetbal gr. 7-8 in Rijen georganiseerd door de sportcoaches 

 

HOOFDLUISCONTROLE      

Beste ouders / verzorgers, 

Na de voorjaarsvakantie, op maandag 7 maart, worden alle kinderen weer op 

hoofdluis gecontroleerd. Wilt u het haar van uw kind die ochtend 'eenvoudig' 

doen? Dus geen gel, geen vlechten ed. 

 

Wij verzoeken u dringend om uw kind elke dag goed te controleren. 

Bij constatering van hoofdluis het haar te behandelen met het juiste antihoofdluismiddel en elke dag 

minimaal 3x per dag te kammen gedurende 2 weken. 

Alleen behandelen met antihoofdluismiddel is niet voldoende! 

 

Wij willen een luisvrije school! Wij rekenen dan ook op uw medewerking. 

In de bijlage treft u het ‘Protocol Hoofdluis’ aan. In het protocol staan behandelingsadviezen.  

Alvast bedankt voor uw begrip en inzet. 

 

SAMEN OPLETTEN 

De brigadiers zetten de kinderen over aan de kant van de Kerkstraat nu het kruispunt nog niet 

helemaal af is. Kinderen rennen of steppen dan richting de kerk en gaan graag van de verhoging bij de 

kerk af. Dit is erg gevaarlijk als er auto’s inrijden richting de Kiss en Ride zone. 

De Gemeente zal daarom binnenkort een kruis op 

het wegdek zetten. Auto’s moeten daar extra 

opletten en mogen daar ook niet meer stoppen. 

Dit kruis blijft er enkele maanden staan. 

 

Maakt u ook gebruik van de Kiss en Ride zone om uw kind uit te laten stappen? Gebruik dan de 

daarvoor bedoelde vakken en stop niet op het wegdek a.u.b. Zo houden we het samen veilig. 

 

Dank namens de brigadierswerkgroep 



 

 

SCHOOLREIS 2022  

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 

We hebben er het volste vertrouwen in dat we donderdag 19 mei 

weer als vanouds met de hele school gezellig op pad kunnen. Zoals al in een eerder Bolsterbericht 

aangegeven, splitsen we de school op in drie groepen, die ieder naar een andere locatie gaan zodat de 

schoolreis beter bij de leeftijd van de kinderen aansluit. Maar…. waar gaan we naartoe?  

 

De groepen 0-1-2:     Pukkemuk, Dongen                                               

De groepen 3-4-5:     BillyBird Park Hemelrijk, Volkel  

De groepen 6-7-8:     Toverland, Sevenum  

 

      
 

Betaling 

Om dit te bekostigen vragen wij een extra ouderbijdrage en die is voor deze schoolreis vastgesteld op 

€ 17,50 per kind.  

 

Om deze bijdrage te innen, maken wij gebruik van Schoolkassa. Binnenkort ontvangt u hiervoor een 

betaallink via de mail. Net zoals bij de ouderbijdrage ontvangt u per kind een email en deze 

wordt naar alle ouders/verzorgers gestuurd die in het leerlingensysteem (ParnasSys) zijn aangemeld. 

De betaallink werkt echter maar 1x dus dubbel betalen is niet mogelijk.  

 

Mocht u niet in staat zijn de schoolreisbijdrage te betalen, dan verzoeken wij u om contact op te 

nemen met Helma van Laerhoven (h.vlaerhoven@debolstergilze.nl) om samen naar andere 

mogelijkheden te kijken. 

 

Voor alle andere vragen, stel ze ons gerust via de mail: ouderraaddebolster@gmail.com. 

Wij hebben er al zin in!  

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Schoolreis 2022 

Daniëlle, Debby, Jacqueline, Jessica, Marleen, Michelle, Roos en Wajiha 

 

LEERLINGEN 

24-02 Cecilia Boom 1-2B 

25-02 Bram Valk 6A 

27-02 Revi Bouman 4A 

27-02 Nina vd Zanden 6B 

28-02 Demi Aarts 6B 

01-03 Evi van Engelen 5A 

01-03 Milou van Mierlo 5A 
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02-03 Kenji vd Velde 1-2B 

02-03 Renzo vd Velde 1-2C 

02-03 Lars Voermans 1-2A 

03-03 Rik vd Boer 1-2E 

03-03 Ruzgar Ozdal 1-2B 

04-03 Yinthe vd Heuvel 8B 

04-03 Puck Marinus 7A 

04-03 Yara Twijsel 1-2E 

05-03 Rins Rommen 7A 

06-03 Keesje Coremans 6C 

06-03 Jennaya Kocx 1-2E 

06-03 Kirsten Rohaan 7A 

07-03 Lars Dekkers 3B 

08-03 Anne Emmen 8A 

TEAM                         

07-03 juf Michelle 

08-03 juf Franca 

 

 

 

 

 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS  
KIAK CARNAVAL! 

 

Oproep vrijwilligers KiaK Carnaval 

Kiak is de afgelopen weken druk bezig geweest om op korte termijn alles geregeld te krijgen voor 

weer 3 dagen topfeest met KiaK Carnaval. We kunnen daar nog steeds veel hulp bij gebruiken! Voor 

de drie feestavonden met carnaval zijn wij nog steeds op zoek naar meerdere vrijwilligers om deze 

activiteit tot een succes te maken voor alle kinderen. Help je ons uit de brand, zodat deze activiteit 

gewoon door kan gaan? 

 

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 vandaag nog!) op als 

vrijwilliger via dit digitale inschrijfformulier of stuur een mailtje naar carnaval@kiak.nl. Namens KiaK en 

alle kinderen alvast heel erg bedankt! 

https://forms.gle/64QoqqEMApAA67AB8
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THEEK5 NIEUWS  

 

Online activiteiten 

Webinar Swipe, stap, sprong 

Als ouder worstelen we allemaal wel eens met het vinden van een goede balans als het gaat om de 

schermtijd van je kind. Van 25 maart t/m 1 april 2022 zijn het weer de Media Ukkie Dagen! Tijdens 

deze week wordt aandacht gevraagd voor mediaopvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Voor ouders 

en verzorgers van jonge kinderen organiseert de bibliotheek een webinar over media-aanbod voor 

jonge kinderen. 

Denise Bontje van Mediasmarties geeft in dit webinar voor ouders praktische tips om een gezond 

mediamenu samen te stellen voor jonge kinderen.  

De webinar vindt online plaats op maandag 28 maart van 20:00 - 21:00 uur. Aanmelden kan via deze 

link. 

Online cursus: Dyslexie onder de knie 

Heeft je kind moeite met lezen & schrijven? Tegenwoordig zijn er gelukkig heel veel hulpmiddelen en 

handvatten. Niet alleen voor kinderen, ook voor ouders! Je kunt samen met je kind op zoek gaan naar 

zelfvertrouwen met leuke oefeningen en handige tips. Lekker laagdrempelig. Kies zelf wanneer en waar 

je de online cursus wilt volgen.  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Zelfvertrouwen 

• Leesplezier en motivatie 

• Andere talenten 

• Beelddenken 

• Apps, games en spellen 

Meld je nu gratis aan via deze link 

https://theek5.us9.list-manage.com/track/click?u=849fc6e659c9f8f9b5958627e&id=4ac7f7ea7e&e=f73b7db2f4
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Activiteiten gemeente Gilze en Rijen 

Dyslexie middag in Oosterhout  

Zondag 13 maart 

Theek 5 organiseert op 13 maart van 13.30 tot 15.00 uur een 

themamiddag over dyslexie. Tijdens deze middag vertellen twee 

bekende Oosterhouters over hoe zij zelf hebben leren omgaan 

met dyslexie: burgemeester Mark Buijs en raadslid Sander 

Mulders (VVD). Vervolgens legt Janneke de Waal-Bogers uit wat 

dyslexie is en geeft tips hoe je hiermee om kunt gaan. 

Aanmelden kan via deze link. 

Voorleespret (4-8 jaar)  

Dinsdag 8 maart (Gilze) en 23 februari (Rijen) 

Kinderen houden van voorleesverhalen, ook als zij al zelf 

kunnen lezen. Kom tijdens Voorleespret 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 voor Gilze. 

Aanmelden voor Rijen. 

 

Ik heb een vraag, met wie kan ik hierover contact opnemen? 

Jouw consulent is binnen Theek 5 de eerste contactpersoon. Je wordt verzocht om alle vragen in eerste 

instantie aan haar te richten. 

Marjorie Dircksens, Gilze en Rijen: m.dircksens@theek5.nl 

 

NIEUWSBRIEF SPEELBOS FEBRUARI 2022  

 

Even omlopen! 

 

De ingang van het Speelbos is de komende weken tijdelijk dicht. 

Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2022/02/even-omlopen/ 

 

 

 

Ook het Speelbos kleurt blauw-geel 

Nu het bijna carnaval is, kleurt Gilze langzaam helemaal blauw-geel. Overal in het 

dorp hangen blauw-gele vlaggen om de start van carnavalsfeest aan te kondigen. 

Dan kan het Speelbos niet achterblijven en dat doet het ook niet.  

Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2022/02/ook-het-speelbos-kleurt-blauw-geel/ 

 

Weldoeners Speelbos Gilze 

Een weldoener is iemand die goede dingen doet zonder daar zelf beter van te willen worden. 

Weldoeners zijn fijne mensen. En in 2021 waren er heel wat weldoeners actief voor het Speelbos. 

Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2022/02/weldoeners-speelbos-gilze-2-2/ 
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KIAK PRESENTEERT DE ROEFELDAG 30 MAART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


