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NIEUWS VAN DE DIRECTIE 

 

Vanuit 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 100-jarig bestaan 

We kijken terug op een gezellige schoolreis waarbij we met de verschillende groepen naar drie 

verschillende parken zijn gegaan; Pukkemuk, Hemelrijk en Toverland. Ondanks de 

weersomstandigheden en de bussen die in de file terecht kwamen, hebben we genoten van een 

gezellige dag.  

 

Vandaag staat er een bijzondere activiteit omtrent het jubileum op 

de planning, namelijk de plaatsing van een echte tijdscapsule. Die 

capsule wordt gevuld met allerlei verzamelde spullen en 

vervolgens goed afgesloten. Zo’n belangrijke gebeurtenis zal 

natuurlijk plaatsvinden in het bijzijn van de wethouder en de 

nodige pers. 

  

Cito-toetsen 

Op dit moment worden de Cito E-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 7 en eveneens wordt in 

deze periode de Cito Entreetoets afgenomen in de groepen 7. Ook onze groep 8 leerlingen ontvingen 

deze week de score van de Cito Eindtoets die zij net voor de meivakantie hebben gemaakt. Met trots 

kunnen we u laten weten dat onze school een hele mooie score heeft weten te behalen: met 538,2 

scoren we ruim boven het landelijk gemiddelde. Chapeau allemaal!  

 

Thema's 

De kleuters hebben gisteren genoten van een korte circusvoorstelling van hun juffen en meesters als 

start van het thema circus. En nu gaan ze heerlijk zelf aan de slag als echte circusartiesten! 

In de hele school komen we steeds meer dingen tegen binnen het thema “de school van vroeger, nu 

en de toekomst”. Zo gaat groep 6C vandaag als startactiviteit, een dag onderwijs naspelen uit de 19e 

eeuw. Ze proberen daarbij zo veel mogelijk in stijl te doen. 

  

Wellicht ten overvloede om te vermelden, maar morgen en overmorgen zijn vrije dagen i.v.m. 

Hemelvaart. We zien de kinderen graag aanstaande maandag allemaal weer terug op school. 

  

We wensen u namens het team nog een fijne week. 

Met vriendelijke groet, 

De directie 
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WIST U DAT: 

26 en 27 mei  Hemelvaartweekend, leerlingen vrij  

1 juni  Atletiektoernooi groep 3-4 

 

 

TIJDSCAPSULE 

In het kader van het 100 jarig bestaan is er een tijdscapsule gemaakt. Alle groepen hebben iets 

verzonnen en daarna gemaakt om te laten zien hoe het onderwijs er nu in 2022 uitziet en hoe zij 

denken dat het er in 2045 uit zal zien. Ook zijn er voorbeelden verzameld van de rages uit 2020-

2022 zoals bijv. een spinner en een poppit. 

Vandaag hebben alle kinderen door middel van een livestream gezien hoe de tijdscapsule is gevuld en 

vergrendeld met hulp van Wethouder van Onderwijs, Marielle Doremalen. De sleutel is begraven op 

het schoolplein en de tijdscapsule mag op 25 mei 2045 pas weer geopend worden. 

Wij zijn benieuwd wat ze ervan vinden als ze de tijdscapsule in 2045 openmaken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT HELPEN… 

Om er een geweldig CIRCUS van te maken hebben we nog veel hulp nodig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De festiviteiten voor het 100-jarig bestaan van de school zijn in volle gang. Met het spectaculaire 

Bolstercircus sluiten we voor de leerlingen de feestperiode met een grote klapper af. Maar om ook 

deze activiteit te laten slagen, hebben we nog zeker 25 hulpouders nodig! Het circusproject begint 

eigenlijk de avond van te voren al. Op woensdagavond 15 juni wordt samen met alle begeleiders de 

workshop voorbereid tijdens een avond vol humor en gezelligheid, zodat we er op donderdag 16 juni 

een fantastisch circusfeest van kunnen maken. En een extra privilege als u komt helpen… u heeft zeker 

een toegangskaartje om de kinderen te zien schitteren in hun eigen voorstelling! Wees er bij en meld 

u aan, want dit wilt u niet missen! En zeg het voort, zeker als u iemand (minimaal 16 jaar) kent die het 

leuk vindt om te komen helpen. We gaan er samen met de kinderen een topdag van maken!   

 

Aanmelden kan via het digitale formulier: https://forms.gle/BhRYteqyxzEteLh56 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mailtje aan jubileum@debolstergilze.nl   

 

EEN SCHOOLREISJE DAT WE NIET SNEL VERGETEN. 

Yes, eindelijk was het zover! Het schoolreisje op 19 mei en wat hadden we er met z’n allen zin in!  

Een feestelijke dag die zonnig begon. De kinderen stonden te trappelen om de bus in te 

stappen.  

 

Groep 0-1-2 Pukkemuk 

Voor veel kleuters was dit hun allereerste schoolreisje dus een beetje spannend 

was het wel. Ze vertrokken als laatste met de bus, maar het was gelukkig niet ver 

rijden naar Dongen. De kleuters hebben heerlijk gespeeld in zowel de binnen- als 

de buitenspeeltuin en lekker gespetterd in het waterpark. Sommige gingen zelfs 

onder de grote watersplash staan, wat een lol! Een gezellig rondje varen in de 

‘klompjesbaan’, springen op de grote air-trampoline, knuffelen met de geitjes in de 

kinderboerderij en daarna nog een rondje lopen door het boerensprookjesbos. Er 

was van alles te beleven en niemand hoefde zich te vervelen. 

 

Groep 3-4-5 Hemelrijk 

Er was veel te doen voor de middenbouw. Met een zeefje en water op 

zoek naar kleine goudklompjes in de Oervallei, op touwbruggen 

balanceren, heen en weer schommelen aan de 11 meter hoge 

Reuzenschommel, vanaf 15 meter naar beneden roetsjen in de bootjesglijbaan ‘Splash’ en natuurlijk 

mocht voor de echte durfal de Salto Swing en een ritje in de familieachtbaan niet ontbreken!  

Met de vele speeltuinen, een kinderkermis met ballenfabriek en de gigantische binnenspeeltuin 

‘Zeeroversland’ was voor iedereen genoeg te doen.  

 

Groep 6-7-8 Toverland  

Met z’n allen in de bus naar Toverland, de stemming zat er al goed in 

en eenmaal aangekomen konden ze zelf in groepjes door het pretpark 

lopen, op zoek naar de vele attracties in één van de zes betoverende 

werelden vol avontuur. Over de kop gaan in de achtbaan Fénix of in de boomstam wildwaterbaan een 

metershoge splash maken. Een betoverd huis vol hindernissen en vliegensvlugge glijbanen. Te veel 

attracties om op te noemen en voor ieder wat wils. Een geslaagde dag in Toverland!  

 

De ouderraad heeft alle leerlingen op een lekker verkoelend ijsje getrakteerd. Na een hele dag spelen 

en attracties bezoeken, stapten ze allemaal moe maar voldaan weer terug de bus in richting school. 
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Ondanks de enorme bui die er die dag viel, hebben de kinderen (en wij) 

een heerlijke dag gehad.  

Nog een extra bedankje aan alle hulpouders die mee zijn gegaan met 

de middenbouw. Dank jullie wel voor de hulp en begeleiding. De 

kinderen hebben mede dankzij jullie een leuke schoolreis gehad.   

Ouderraad de Bolster 

werkgroep schoolreis: Daniëlle, Jessica, Roos, Marleen, Wajiha, Debby, 

Michelle en Jacqueline  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERLINGEN 

27-05 Bart Broeders 7-B  

28-05 Rafke van Opstal 5-B  

28-05 Manouk Stienen 1-2A 

31-05 Max Boom 4-A  

31-05 Jens Coremans 5-B  

31-05 Lucas Spierings 1-2B  

31-05 Onyx Vermeulen 4-B  

01-06 Roos Frauenfelder 3-B  

 

TEAM 

26-05 Jan van Gorp 

28-05 Juf Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS 
ATLETIEKTOERNOOI GROEP 3-4 (zie ook informatieboekje in bijlage) 

 


