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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 100-jarig bestaan 

Vorige week stond er een bijzondere activiteit omtrent het jubileum op de planning, namelijk de 

plaatsing van een echte tijdscapsule. De capsule werd gevuld met allerlei verzamelde spullen die het 

reilen en zeilen in de huidige school goed weergeven. Vervolgens werd de capsule goed afgesloten, in 

de school opgehangen en de sleutel begraven op het schoolplein. Omdat het een hele bijzondere 

gebeurtenis was, was de kersverse wethouder van onderwijs Marielle Doremalen hier natuurlijk bij 

aanwezig.  

Op 25 mei 2045 mag de capsule pas weer open worden gemaakt en dan kunnen de kinderen die dan 

op school zitten een goed beeld krijgen van een typische schooldag uit het jaar 2022.  

 

De volgende jubileum-activiteit staat gepland op donderdag 9 juni, namelijk een 

grote picknick/high-tea met de hele school. We zijn heel erg benieuwd naar al het 

lekkers wat er gemaakt en gegeten gaat worden, dat zal zeker een feestelijke 

bedoeling gaan worden! 

Een week later staat het enige echte Bolster-circus op de agenda. Heeft u tijd 

om die dag als hulpouder mee te helpen, laat dat dan zo snel mogelijk weten 

via het digitale formulier: https://forms.gle/BhRYteqyxzEteLh56. Voor vragen 

kunt u mailen naar jubileum@debolstergilze.nl.  

 

Thema's 

De kleuters zijn volop aan de slag gegaan met geweldige circusacts en alles wat daarbij hoort. In de 

kleuterhal is duidelijk een grote circustent met piste te zien. Wat gebeurt er toch veel in en om een 

circus! 

In de onderbouw en middenbouw van de school beginnen de kinderen steeds meer te leren over de 

school van vroeger. Ook een ‘uitstapje’ naar scholen in andere landen/werelddelen zorgt voor een nog 

bredere kennis in groep 5. De bovenbouw groepen daarentegen verdiepen zich juist meer in de school 

van de toekomst. Hoe ziet het er dan uit en zullen kinderen in de toekomst wellicht ooit les krijgen van 

robot-leerkrachten? 

Alles wat de kinderen leren en ontdekken krijgt een mooi plaatsje in de tentoonstelling op woensdag 

29 juni. 

  

We wensen u namens het team nog een fijne week en geniet daarna ook heerlijk van het lange 

Pinksterweekend! 

  

Met vriendelijke groet, 
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De directie 

WIST U DAT: 

03-06 kleuters vrij  

06-06 Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij  

07-06 start avond4daagse 

09-06 Jubileumactiviteit: gezamenlijke lunch op school  

 

2020 - 2045 TIJDSCAPSULE 

Het jubileumfeest is nog steeds in volle gang. Een programma vol met grote en 

kleinere activiteiten, maar ook een bijzondere activiteit: het plaatsen van een echte 

tijdscapsule!  

Vorige week, om precies te zijn op 25 mei 2022 hebben de leerlingen van de 

leerlingenraad samen met juf Helma en de Wethouder van Onderwijs, Mariëlle 

Doremalen, onze eigen Bolster-tijdscapsule gesloten en de sleutel begraven op het schoolplein. Via 

een livestream konden alle klassen meekijken, want het was toch best wel een speciaal moment!   

Maar wat stop je nu eigenlijk in zo’n tijdscapsule? 

Per klas kregen de kinderen de opdracht om spullen te verzamelen over het onderwijs van nu.  

Hoe ziet een schooldag anno 2022 eruit? Wat zijn de rages op het schoolplein? Maar ook, hoe denken 

zij dat de school er over zo’n 25 jaar uit zal zien? Alle klassen hebben leuke verslagen, foto’s, gadgets 

en zelfs Pokémonkaarten ingeleverd, die vervolgens door de leerlingenraad in de tijdscapsule zijn 

gestopt. Nadat het slot ook echt dicht was, is de sleutel onder een speciale tegel op het schoolplein 

begraven. Meneer Jeroen heeft de tijdscapsule een mooi zichtbaar plekje in de school gegeven. 

Eigenlijk zou de tijdscapsule al in 2020 ‘begraven’ worden, zodat ie over 25 jaar bij het volgende 

jubileum weer geopend kan worden. De festiviteiten zijn een paar jaar uitgesteld… maar het idee blijft 

hetzelfde! Op 25 mei 2045 mag de sleutel worden opgegraven en de tijdscapsule geopend worden. 

We zijn benieuwd wat ze er dan van zullen vinden…  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACEBOOK EN DE REUNIE 

Op de facebookpagina van BS De Bolster kun je onze activiteiten van de Bolster volgen. 

Ook de jubileumactiviteiten komen er op te staan met veel leuke foto’s, filmpjes enz. 

Natuurlijk vergeten we de reünie niet te promoten! Komt u ook? Het wordt een gezellige 

boel met een goede cateraar voor een hapje en een drankje, de mooie tentoonstelling in de school, 

die natuurlijk te bezichtigen is, ons “professionele fotohokje” waar je gratis op de foto kunt met je 

oude juf of meester of natuurlijk een gave foto met je oude 

vriend(in) van vroeger. En natuurlijk hebben we elkaar om 

weer lekker bij te kletsen. Geef het ook door aan je ooms, 

tantes, buren, kennissen, die wellicht geen Bolsterbericht 

ontvangen. Op de website van De Bolster staat het 

inschrijfformulier Voor € 10,00 inschrijfgeld krijg je ook nog 

eens 3 consumptiebonnen. Geen geld in deze tijd! We zien je 

graag op 1 juli!  

 

En je bent niet de enige die komt hoor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERLINGEN 

02-06 Sep Coppens 1-2A  

03-06 Eva Sebregts 6-A  

04-06 Dex van Opstal 7-A  

05-06 Abdul Lukwago 4-B  

06-06 Evy Spierings 6-A  

08-06 Femm Arts 1-2D  

08-06 Rik van Kemenade 7-B  

08-06 Elvira Mutesi 5-B 

08-06 Mats de Swart 1-2D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://forms.gle/MCNp3brYwUxQdgme6

