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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! 

 

Festiviteiten 

Vorige week woensdag hebben we een hele leuke en succesvolle historische speurtocht door het dorp 

gedaan. Nogmaals dank aan iedereen die geholpen heeft! 

In de middag hebben we met het hele team van de Bolster een teamuitje gehad. We zijn gaan jeu-de-

boulen bij de Leemput in Rijen. Aansluitend hebben we een heerlijk hapje gegeten bij Eeterij ‘t 

Vermaeck. Al met al een hele gezellige middag/avond met het hele team! 

Morgen staat de volgende leuke activiteit weer op het programma en dat is er niet zomaar een: de 

schoolreis! We wensen alle kinderen, leerkrachten en overige begeleiders alvast heel veel plezier toe 

bij Pukkemuk, Hemelrijk of Toverland. Uiteraard hoort u komende week in het Bolsterbericht hoe de 

dag is geweest. 

 

Zoals gisteren reeds via de mail is gecommuniceerd, gaat de sportdag voor de groepen 

5 t/m 8 van aanstaande vrijdag helaas niet door. De sporthal is niet beschikbaar 

vanwege een groot evenement dit weekend en een alternatief programma op de 

sportvelden is i.v.m. de slechte weersvoorspellingen niet wenselijk. Hierdoor heeft de organisatie 

besloten om te annuleren. Voor de groepen 5 t/m 8 is er een gymrooster opgesteld (graag 

gymkleding meenemen!) en de groepen 0 t/m 4 zijn vrij, zoals eerder gecommuniceerd. 

 

Overige zaken 

Deze week heerst er in de bovenbouw van onze school weer een sfeer van focus en concentratie. De 

groepen 7 zijn namelijk gestart met de afname van hun Cito Entreetoets. De uitslag van deze toets 

geeft alvast een goede indicatie van het mogelijk vervolgonderwijs voor de leerlingen. Allemaal heel 

veel succes toegewenst! 

Met de meivakantie achter de rug is de laatste periode van het schooljaar nu echt begonnen. En dat 

wil ook zeggen dat we achter de schermen al druk bezig zijn met de voorbereidingen op het volgende 

schooljaar. Momenteel is de formatie de grote puzzel waar we als directie en OT druk mee bezig zijn. 

De laatste stukjes moeten nog op hun plaats worden gelegd. Binnenkort zullen we u hier meer over 

kunnen vertellen. 

 

Thema's 

Naast het schoolbrede thema van “school van vroeger, nu en in de toekomst”, zijn de kleuters ook met 

een eigen thema gestart. Het grote kleurrijke tentdoek in de kleuterhal verklapt al het nodige: het 

thema is ‘circus’! Dit sluit natuurlijk erg goed aan op de circusdag die op 16 juni gepland staat. We zijn 

heel erg benieuwd wat de kinderen allemaal gaan ontdekken en leren over het circus!  
We wensen u namens het team nog een fijne week. 

Met vriendelijke groet, De directie 

mailto:a.dvet@debolstergilze.nl
http://www.debolstergilze.nl/


 

 

 

 
WIST U DAT: 

➢  maandag 23 mei en 24 mei komt de schoolfotograaf.  

Bij voorkeur kleurrijke kleding aantrekken en geen zwarte of witte kleding 

Het schema kunt u vinden onder de informatie van de schoolfotograaf. 

19-05 schoolreis 

20-05 sportdag vervalt; wel gymlessen extra voor groep 5 t/m 8; groep 0 

t/m 4 leerlingen vrij 

25-05 tijdscapsule wordt geplaatst door de wethouder van onderwijs 

en de directie. Leerlingen kijken mee via streaming in de groep.  

 

GEZOCHT MR-LEDEN 

Beste ouders,  

Hierbij een bericht van de MR. Komend schooljaar komt er een plek vrij binnen 

de oudergeleding van de MR. Dit houdt in dat wij verkiezingen uitschrijven. Met 

dit schrijven willen wij, de verkiezingscommissie van de MR, geïnteresseerde ouders uitnodigen zich 

kandidaat te stellen voor deze verkiezingen. U kunt uw interesse kenbaar maken door onderstaande 

antwoordstrook in te vullen en bij de leerkracht van uw kind in te leveren of een mail te sturen naar 

Kim van der Velden, k.vdvelden@debolstergilze.nl . In de bijlage vindt u meer informatie hierover.  

 

Met vriendelijke groet, 

MR-leden 

 

INFORMATIE VANUIT DE SCHOOLFOTOGRAAF VANDENBERG  
Geachte ouders/verzorgers, 

Op 23 en 24 mei worden op onze school weer de jaarlijkse schoolfoto’s (portret- en/of 

groepsfoto’s) gemaakt. In deze brief informeren wij u graag puntsgewijs over de 

werkwijze zoals wij die met de schoolfotograaf Vandenberg-ID hebben afgesproken. 

 

• U ontvangt de schoolfoto’s via onze school. 

• De schoolfoto’s worden u vrijblijvend aangeboden. U kunt zelf kiezen welke foto’s u wilt 

behouden. 

• De schoolfoto’s die u niet wenst te behouden kunt u eenvoudig en kosteloos met een 

bijgesloten retourenveloppe aan Vandenberg-ID retourneren. 

• Betalingen vinden plaats middels internetbankieren of een overschrijvingsformulier. 

• Wanneer u geen foto’s retourneert en ook niet tijdig de verschuldigde vergoeding betaalt, 

ontvangt u een herinnering van de fotograaf. Bij een eventuele tweede herinnering worden 

extra kosten in rekening gebracht. Wanneer ook na een tweede herinnering geen betaling 

plaatsvindt, wordt de vordering door Vandenberg-ID uit handen gegeven. 

• Teneinde deze werkwijze effectief te laten verlopen, heeft de schoolfotograaf naast de 

naam van de kinderen, ook de adresgegevens nodig. 

 

Vandenberg-ID werkt volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is als 

enige schoolfotograaf ISO 9001:2015 gecertificeerd. Vandenberg-ID is tevens een securitybedrijf 

en werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT) diverse politiekorpsen en de 

belastingdienst. 

mailto:k.vdvelden@debolstergilze.nl


 

 

Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige handen. 

Middels een verwerkerscontract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken 

alleen zullen worden gebruikt in het kader van de schoolfotografie. 

 

Wanneer u als ouder bezwaar heeft tegen het maken van schoolfoto’s van uw kind(eren), het 

verstrekken van de genoemde gegevens en het ontvangen van het fotopakket welke u tegen 

betaling geheel of deels kunt behouden, dan verzoeken wij u dit onze school binnen 2 weken na 

dagtekening schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen dit bezwaar dan verwerken en uw 

adresgegevens niet doorgeven aan de schoolfotograaf. In dat geval wordt u dan ook geen 

fotopakket aangeboden. Eventueel kunt u de schoolfoto’s achteraf bestellen via Vandenberg-ID op 

telefoonnummer 040-2809666. 

Wij vertrouwen erop u hiermee op de juiste wijze te hebben geïnformeerd. 

maandag 23 mei     dinsdag 24 mei 

0-1 1-2D 

1-2A 1-2E 

1-2B 3A 

1-2C 3B 

4C 4A 

5B 4B 

6A 5A 

6C 6B 

8A 7A 

8B 7B 

   

 

NOG EEN PAAR PLEKJES VOOR………….DE REUNIE 01-07-2022 

Nog een paar weekjes en we sluiten het jubileum af met de reünie. En hoewel in Gilze “ons 

kent ons geldt”, is het wel geweldig om met een aantal oud-leerlingen je schooltijd eens 

op te halen bij dat klaslokaal of je oude juf of meester. Weet je nog wel… 

Geef je nog snel op samen met je vrienden/vriendinnen en maak er samen met ons een 

top-avond van. We zien je graag op 1 juli a.s 

Werkgroep jubileum 100 jaar. 

 

SPEUREN NAAR BOLSTERTJES, VOSSEN, LETTERS EN EEN STUKJE HISTORIE! 

Wat waren we toch een bofkonten! Alweer een heerlijk weertje troffen we tijdens de 

historische speurtocht door het dorp. Gilze kleurde groen van de vele Bolsterhesjes. 

En wat konden ze goed zoeken! Een lekkere appel en wat drinken 

hoorde er ook bij. En de laatste puzzelstukjes nog even leggen op 

het speelplein. Hadden ze alle vossen wel gevonden? 

Sommigen waren echt onherkenbaar. Kent u ze allemaal? 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MCNp3brYwUxQdgme6


 

 

 

 

 

 

 
Morgen, donderdag 19 mei is het zover ....... 

ONZE SCHOOLREIS!! 

Voordat we morgenochtend in de bus stappen nog even een korte reminder: 

● Houd het weerbericht goed in de gaten, zorg voor gepaste kleding (evt. regenjas) en 

voldoende zonnebrand. 

● Groep 0, 1 en 2  raden wij aan een extra setje schone/droge kleding in de tas mee te geven, 

gezien de wateractiviteiten bij Pukkemuk.  

● Hemelrijk (groep 3, 4 en 5) heeft een grote waterplas. In overleg is uit veiligheidsoverwegingen 

besloten dat er niet gezwommen mag worden.  

● Zorg dat je donderdagochtend op tijd (8.30 uur) in je eigen klas aanwezig bent! De eerste 

bussen vertrekken om 8.45 uur! Groep 3, 4 en 5 vertrekken om 9.15 uur en groep 0, 1 en 2 vertrekken 

om 10.15 uur, zij eten eerst fruit in de klas. We verwachten alle leerlingen rond 17.00 uur weer op 

school.  

● Ook dit jaar zijn het weer een flink aantal bussen die onze leerlingen vervoeren. Om alles in 

goede banen te leiden, willen we iedereen die ons uit komt zwaaien vragen om bij vertrek het voetpad 

vanaf de hoofdingang tot aan de Schakel graag vrij houden. Voor de kerk is de ideale plek om de 

leerlingen uit te zwaaien. Dit geldt ook voor het onthaal om 17.00 uur. 



 

 

● Let op! De leerlingen van groep 1 t/m 5 worden door hun eigen leerkracht naar het 

schoolplein gebracht. De leerlingen kunnen opgehaald worden op de plaats waar ze op een normale 

schooldag ook opgehaald worden.  

● Voor dringende zaken zijn we de gehele dag bereikbaar op het nummer 0651723050.  

 

Kom met een goed humeur, houd rekening met elkaar en houd de bus en het park netjes en schoon. 

We gaan er samen een fijne en onvergetelijke dag van maken! 

 

OPEN AVOND PSZ PINOKKIO EN DE BOLSTER WAS ERBIJ 

Afgelopen woensdag was het open avond bij peuter speel 

groep Pinokkio.  

Alle peuters konden aan hun papa en mama laten zien waar 

hun 'schooltje' was en wat ze allemaal al gedaan en geleerd 

hebben.  

Ook de Bolster en de Wildschut stonden daar met een mooi 

aangeklede tafel.  

De ouders en peuters hebben kennis kunnen maken met de 

scholen in Gilze.  

Er was een mooie opkomst en een gezellige avond.  

 

LEERLINGEN 

19-05 Ise Bastiaansen 5-A  

19-05 Daan van Engelen 6-B  

20-05 Mila Hermans 3-A  

20-05 Jurre L'Abée  5-B  

20-05 Melissa Mikhaelyan 7-A  

22-05 Lara van Gennip 1-2C  

22-05 Kas Haarbosch  8-A  

22-05 Sid van Lieshout 1-2B  

22-05 Ellen Remijsen 8-B  

24-05 Stacey van Egeraat 7-A  

25-05 Gentley Derwort  5-B  

25-05 Mees Ouwehand 4-B  

 

 

 

 

 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS 
TYPECURSUS DE TYPETUIN GAAT VAN START VOLGEND SCHOOLJAAR  

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op Basisschool De Bolster de 

groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 

(schooljaar 2022-2023). Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  

 



 

 

Waarom leren typen? 

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan 

kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd  

een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid 

beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar 

handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-

coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor 

is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  

Startdatum: maandag 3 oktober 2022 

Lestijd: 15:00 tot 16:00 uur 

Leslocatie: Basisschool De Bolster, Kerkstraat 112 5126 GD GILZE 

 

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw 

programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de 

rest van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

 

Schrijf in voor 1 augustus en ontvang € 25,- korting.  

Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.  

Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 

Tip 

Met gratis annuleren tot 15 september blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan 

dan krijg jij je geld terug. Beloofd! 

Inschrijven is een fluitje van een cent 

1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  

2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  

4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  

5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 

6. Rond de inschrijving verder af.  

 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  

Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Team van de Typetuin 

 
 

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
https://www.typetuin.nl/
mailto:support@typetuin.nl


 

 

ATLETIEKTOERNOOI GROEPEN 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEELBOS NIEUWSBRIEF MEI 2022  

Een drukte van belang 

Bij de insectenhotels in het Speelbos is 

het de laatste tijd een drukte van 

belang. 

Overal kruipen en vliegen insecten, in en uit het 

insectenhotel, op zoek naar een gezellig kamertje. Sommige 

diertjes brengen zelf eten mee. 

Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2022/05/een-drukte-

van-belang/ 

2022: Op avontuur in de natuur 

Dat je in het Speelbos lekker kunt spelen, is bekend. Maar 

het Speelbos biedt nog zoveel meer! 

In de allereerste plaats is het Speelbos natuurlijk een bos. 

Een bos met bomen, bloemen en struiken, waar kleine en 

grote dieren hun leven leven. 

Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2022/05/2022-op-

avontuur-in-de-natuur/ 

 

https://speelbosgilze.us19.list-manage.com/track/click?u=0f0438a897d627a07a556d6d8&id=407177c128&e=b411d4b46d
https://speelbosgilze.us19.list-manage.com/track/click?u=0f0438a897d627a07a556d6d8&id=407177c128&e=b411d4b46d
https://speelbosgilze.us19.list-manage.com/track/click?u=0f0438a897d627a07a556d6d8&id=baa801a39a&e=b411d4b46d
https://speelbosgilze.us19.list-manage.com/track/click?u=0f0438a897d627a07a556d6d8&id=baa801a39a&e=b411d4b46d


 

 

De grot van de REUZIN 

 

 

Met vragen kun je altijd bij het Speelbos terecht. Dat 

weet je. Van de week nog, vroeg een enthousiaste 

opa namens zijn kleinkind, waar de grot van de 

REUZIN was. Ze konden ‘m niet vinden. 

Geen makkelijke vraag. 

Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2022/05/de-grot-

van-de-reuzin/ 

 

 

 

ROADRUNNERS GILZE: WOENSDAG 15 JUNI 2022 

14e editie RunXHardloopgala Gilze. Doe je ook mee? 

 

Het hardloopgala is terug van weggeweest.  

Afgelopen twee jaar hebben wij, RoadrunnerGilze, het 

Hardloopgala niet kunnen organiseren. Dit in verband met 

Corona. De leden van RoadrunnerGilze  zijn gewoon blijven 

hardlopen. De trainingen gingen door wanneer het kon, en 

we hebben meerdere opstartcursussen georganiseerd. 

Gelukkig kan het Hardloopgala dit jaar ook gewoon weer 

doorgaan.  

We zouden het dan ook erg leuk vinden als je meeloopt! Je kunt meedoen met de Familyrun en met 

de Wedstrijd/trimloop. 

 

De Family run is voor heel de familie. Je kunt kiezen voor 1, 2 of 3 rondjes van 500 meter. De Familyrun 

start om 18.45, op de Tip.  

Om 19.30 start de Wedstrijd/trimloop, eveneens op de Tip. 

De voorinschrijving is nu al gestart. Je kunt je tot en met zondag 12 juni 2022 inschrijven op 

www.hardloopgalagilze.nl . Het inschrijfgeld voor de Familyrun bedraagt 2 euro. Het inschrijfgeld voor 

de Wedstrijd/trimloop bedraagt 5 euro.  

 

Je kunt je ook nog inschrijven op de dag zelf van het Hardloopgala. Het inschrijfbureau, bij De 

Huyskamer (Bisschop de Vetplein 9), is geopend vanaf 17.00 tot 30 minuten voor de aanvang van de 

wedstrijd. Het inschrijfgeld voor de Familyrun bedraagt dan 4 euro en voor de Wedstrijd/trimloop 

bedraagt dan 8 euro. 

De prijsuitreiking van de Wedstrijd/trimloop zal plaatsvinden om 20.15. We hopen dat we hierna nog 

gezellig te kunnen proosten op de 14e editie van het Hardloopgala.  

 

Wij kunnen het hardloopgala niet alleen organiseren. Wij zijn dan ook erg blij met de partners die met 

ons samenwerken: RunX Tilburg, De Huyskamer, Coop Gilze, Rabobank grote club actie, Van Dun 

Advies en Vermetten accountants en adviseurs.  

Graag tot 15 juni! 

Bestuur RoadrunnerGilze. 

 

https://speelbosgilze.us19.list-manage.com/track/click?u=0f0438a897d627a07a556d6d8&id=a57ab6aad9&e=b411d4b46d
https://speelbosgilze.us19.list-manage.com/track/click?u=0f0438a897d627a07a556d6d8&id=a57ab6aad9&e=b411d4b46d
http://www.hardloopgalagilze.nl/


 

 

SPEEL-O-THEEK ‘T TREINTJE 

 

 

 


