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NIEUWS VAN DE DIRECTIE 

 

Hierbij weer het wekelijkse Bolsterbericht om u op de hoogte te houden van alle zaken die op school 

spelen. Veel leesplezier! 

 

Achter de schermen 

Niet alleen in de klassen wordt heel hard gewerkt door de kinderen en de leerkrachten, maar ook 

achter de schermen gebeurt er vanalles op school. Zo zijn we op verschillende onderwerpen bezig met 

professionalisering van het team om ons onderwijs nóg beter te maken. Ook zijn we al bezig met de 

eerste stap in het leggen van verschillende ‘puzzels’ voor volgend schooljaar. Denk hierbij aan de 

groepsverdeling en de leerkrachtformatie die daarbij hoort. Maar ook voor dit schooljaar staan er nog 

verschillende dingen op de rol die buiten het lesgeven om opgepakt worden. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de organisatie van het 100-jarig jubileum, waarvoor verschillende activiteiten 

voorbereid worden door diverse collega’s. Hierover heeft u via sociale media wellicht al wat voorbij 

zien komen en leest u verderop in de nieuwsbrief weer de laatste informatie. 

 

Thema's 

Afgelopen week stonden er in een aantal onderbouwklassen leuke 

activiteiten op de planning rondom de verschillende thema’s. Zo stond 

vrijdag in groep 1-2D in het teken van de ‘Stampertjesdag’, binnen het 

thema Pluk van de Petteflat. Alle kinderen (én de hulpouders en de juf) 

kwamen verkleed als Stampertjes met gestreepte shirts en haren die recht 

omhoog stonden. Er werden onder andere pijltjes geschoten en frietjes 

gebakken, zoals het echte Stampertjes betaamt.  

 

Groep 3 is binnen hun thema tandarts op excursie geweest naar, u raadt het 

vast wel: de tandartspraktijk! Wat hebben ze veel uitleg gehad en geleerd van 

de tandarts. Het spel in de klas werd hierna nog beter en uitgebreider 

opgepakt! 

  

Ik wens u namens het team nog een fijne week. 

  

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur 

 

WIST U DAT: 

08-04 kleuters vrij  

13-04 Paasviering 

13-04 voetbal gr. 3-4 georganiseerd door de sportcoaches 
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VAKANTIES SCHOOLJAAR 2022-2023 NUWELIJNSCHOLEN 

 

Herfstvakantie 24 t/m 28 okt. 2022 

Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 febr. 2023 

Goede Vrijdag 7 april 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 24 apr. t/m 5 mei 2023 (incl. Koningsdag) 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie 17 juli t/m 25 aug. 2023 

 

Overige studiedagen en vrije dagen kleuters zijn nog niet bekend. 

 

PAASVIERING   

 

Liggen daar eitjes in het gras?  

Wij denken dat het de Paashaas was!  

 

Op woensdag 13 april huppelt de Paashaas rond op school. De kleuters gaan samen 

met de groepen 3 en 4 buiten speciale paaseieren zoeken, die je niet op kunt eten maar 

waar je wel mee kunt puzzelen. Goed speuren dus, zodat je alle stukjes vindt! De overige 

groepen vieren hun eigen Paasviering in de klas. Voor iedereen ligt er een lekker stuk 

Paasbrood klaar en krijgen alle leerlingen van Smits BV Pluimvee en Eieren een heerlijk 

gekookt eitje. Pieter Smits, dankjewel! De kinderen mogen zelf een beker, bord en bestek mee naar 

school nemen. En wie weet, misschien verstopt de Paashaas ook nog wel een extra traktatie in de 

klas… Veel plezier!  

 

JUBILEUM; WERKGROEPEN WERKEN KEIHARD OM ER IETS MOOIS 

VAN TE MAKEN 

 

Hieronder vindt u onze jubileumflyer met allerlei informatie over de 

activiteiten, die gaan komen. Gelukkig hebben zich al veel ouders 

opgegeven om te komen helpen. Zonder hulp kunnen we niet. Ook 

gisteren heeft u nog een oproep gekregen voor het circus waar we een 

grote groep hulpouders bij nodig hebben om het te laten slagen. Het 

wordt de klapper voor de leerlingen! 

Verder hebben we op de facebookpagina van de Bolster een evenement 

aangemaakt. Daar komen oude foto’s, vragenvuurtjes, weetjes enz. op te staan. Wil je ons volgen: geef 

dan aan dat je GAAT, dan blijf je automatisch op de hoogte. Zeg het voort, zeg het voort! 

Ook Jeroen Sterk heeft een kort praatje gemaakt voor deze pagina. U kunt het al zien op deze link:  

https://youtu.be/8CBDm70Gqk0  Morgen komt de evenementenpagina van facebook. 

De inschrijvingen voor de reünie lopen goed. Er komen mensen van allerlei leeftijden naar toe. Daarom 

zal iedereen wel een bekend gezicht gaan zien. Meld je aan en betaal daarna meteen 10 euro. Dan zien 

we je 1 juli! Zegt het voort! 

Hallo Gilze-Rijen zal ook van de partij zijn om te filmen. Hierover krijgt u nog meer informatie 

binnenkort, zodat u thuis ook mee kunt kijken. 

https://www.facebook.com/events/521468919235346?ref=newsfeed
https://youtu.be/8CBDm70Gqk0
https://forms.gle/MCNp3brYwUxQdgme6


 

 

 



 

 

LEERLINGEN 
07-04 Noud van Kaathoven 5-B  

11-04 Marit Laureijssen 4-B  

11-04 Lucio Mambwe 3-A  

11-04 Femke van Poppel 5-A  

11-04 Maus Vermeulen 1-2A  

12-04 Jitte Spapen 5-B  

13-04 Chris Hoefmans 8-A  

 
TEAM 
07-04 Juf Christine 

 

 

 

 

 

 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS 
 

 

KIAK DISCO 

 
 


