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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 

Morgen staat onze volgende jubileum-activiteit gepland, 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 heerlijk feest gaan worden! 

Volgende week staat het enige echte Bolster-circus op de agenda. 

Tenminste, als we daarvoor nog voldoende helpende handen kunnen 

krijgen. We hebben nog zo’n 15 personen nodig om er een geslaagde 

dag van te kunnen maken. Heeft u dus nog 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.  

 

Overige onderwerpen 

Vanmiddag zullen alle medewerkers van Stichting Nuwelijn en Muzerij richting onze school komen. De 

jaarlijkse gezamenlijke studiemiddag voor alle medewerkers staat namelijk op het programma. Na het 

nuttigen van een lunch op ons schoolplein zullen we de rest van de middag in de school en in de 

Schakel met verschillende workshops aan de slag gaan. We kijken ernaar uit om na jaren weer eens 

allemaal bij elkaar te kunnen zijn! 

  

Op de achtergrond zijn we nog steeds druk bezig met de puzzel van de 

formatie voor komend schooljaar. Zo staan er morgen diverse 

sollicitatiegesprekken op de planning voor de vacatures die we nog 

open hebben staan. Naar aanleiding van die gesprekken kunnen de 

laatste puzzelstukken bekend worden en hopen we u over een paar 

weken een update te kunnen geven over de definitieve formatie. 

  

We wensen u namens het team nog een fijne week. 

  

Met vriendelijke groet, 

De directie 

 

WIST U DAT: 

09-06 Jubileumactiviteit: gezamenlijke lunch op school  

16-06 Jubileumactiviteit: slotfestijn voor de kinderen HET CIRCUS, KOMT DAT ZIEN  
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ALVAST VOOR IN DE AGENDA: 

Vakanties schooljaar 2022-2023  

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 

 
Vrije vrijdagen kleuters 2022-2023 

16-09-2022; 30-09-2022; 14-10-2022;04-11-2022; 18-11-2022; 02-12-2022; 16-12-2022; 

13-01-2023; 27-01-2023; 10-02-2023; 03-03-2023; 17-03-2023; 31-03-2023; 

14-04-2023; 12-05-2023; 26-05-2023; 09-06 2023; 23-06-2023; 07-07-2023 

 

Voorlopig vastgestelde studiedagen:  

woensdag 5 oktober; dinsdag 6 december en vrijdag 23 december  

 

 

MR-NIEUWS: NIEUW OUDERLID MR  

Beste ouders, 

Via deze weg willen we laten weten dat we een opvolger hebben gevonden voor 

het aftredende lid, Jill Megens. We willen Jill alvast bedanken voor al haar 

inspanningen in de MR. 

Hieronder stelt het nieuwe lid zich aan u voor. 

 

Mijn naam is Ben van der Veer, getrouwd met Maaike en ik ben vader 

van Bennie en Lynn. Bennie zit in groep 1 en Lynn komt over 

anderhalf jaar op De Bolster te zitten. In het dagelijks leven ben ik 

financial controller bij Primavera (BuitenHof Tuinmeubelen), in deze 

functie ben ik financieel en administratief verantwoordelijk voor het 

bedrijf. Daarnaast zit ik al bijna vijftien jaar in het dagelijks bestuur 

van Badmintonclub Gilze, op dit moment als penningmeester, 

daarvoor als voorzitter. 

Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen, daarom ga ik in de MR van 

de Bolster per het nieuwe schooljaar. Ik wil graag mijn bijdrage leveren door iets terug te doen voor de 

school die zo goed voor onze kinderen zorgt. Dit door mee te denken, te praten en te adviseren bij 

belangrijke thema’s m.b.t. het schoolbeleid. Hierbij wil ik graag de vertegenwoordiger zijn van alle 

ouders van De Bolster in de oudergeleding van de MR. 

  

We wensen hem veel plezier toe in de MR. 

Met vriendelijke groet, 

MR-leden van de Bolster 

 

 

 



 

 

IS HET EEN BULTJE OF EEN TEKENBEET? 

Nu we weer meer buitenspelen moeten we samen goed letten op tekenbeten. In bijgaande 

links vindt u meer informatie. Let op tekenbeten!  of  Tekenbeten - RIVM 

Controleert u mee? 

 

WAAROM ZOU JE NAAR EEN REUNIE TOEGAAN? 

• Om te zien wat klasgenoten zijn gaan doen, waar ze zijn gaan wonen (niet iedereen 

blijft in Gilze 😊)  

• Gezellig om buiten facebook weer eens echt bij te praten.  

• Veel mensen hebben nog nooit een reunie meegemaakt van de lagere school. En wie weet 

komt het ook nooit meer.  

• Heb je geen leuke tijd gehad vroeger? Misschien maak je andere herinneringen tijdens de 

reunie? 

• Vind je het eng om alleen te gaan? Vraag een oud-klasgenoot mee.  

• Vaak voelt het heel vertrouwd om klasgenoten terug te zien.  

• Het is een unieke kans om de school te bezoeken. Vooral voor oudere leerlingen. De school is 

natuurlijk vergroot maar er zijn nog oude plekjes genoeg om te herinneren.  

Wij vinden het leuk als er veel inschrijvingen zijn en er kunnen er nog een aantal bij, dus geef je 

op! 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… 

 

wanneer was je het laatst betrokken bij de basisschool: overzicht 
 aantal opgaven aantal opgaven aantal opgaven aantal opgaven 

1959 2 1973 4 1988 4 2003 5  
1960 0 1974 5 1989 7 2004 4  
1961 0 1975 4 1990 8 2005 3  
1962 2 1976 6 1991 5 2006 2  
1963 0 1977 5 1992 4 2007 2  
1964 2 1978 3 1993 3 2008 4  
1965 4 1979 4 1994 4 2009 3  
1966 4 1980 5 1995 3 2010 2  
1967 5 1981 2 1996 3 2011 5  
1968 2 1982 5 1997 10 2012 6  
1969 2 1983 4 1998 7 2013 3  
1970 5 1984 2 1999 9 2014 6  
1971 2 1985 8 2000 3 2015 0  
1972 3 1986 6 2001 4 2016 3  

  1987 4 2002 7 en nog veel huidige leerkrachten 

         
Aantallen tot 7-6-2022  maar we verwachten nog meer mensen! Geef je op!    

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/tekenbeet
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
https://forms.gle/MCNp3brYwUxQdgme6


 

 

         

INFORMATIE OVER…… TADAAAAAA…… DE GROTE CIRCUSDAG 

Donderdag 16 juni is het eindelijk zo ver! De circusdag ter ere van het 

100-jarig bestaan. 

 

Een paar belangrijke dingen voor deze dag: 

• Uw kind komt op de normale tijd naar school deze dag 

• De kinderen nemen voor deze dag gewoon hun fruit en drinken en lunchpakketje mee 

• Wilt u uw kind kleding aan doen waarin zij zich makkelijk kunnen bewegen en gymschoenen 

meegeven.  

• De kleuters blijven in de ochtend op school en vertrekken in een optocht rond 13 uur naar de 

sporthal  

• Rond half 2 zal in de sporthal de voorstelling beginnen en zal eindigen rond 14.30 uur  

• We proberen de kinderen per groep om 14.45 uur vanaf de sporthal naar huis te laten gaan. 

Dit zal iets chaotischer zijn dan normaal.  

 

Wij willen u vragen om uw kind deze dag niet met de fiets naar 

school te laten gaan. De kinderen gaan deze dag als uitzondering 

vanaf de sporthal naar huis toe.  

 

U bent natuurlijk van harte welkom om vanaf 13.30 uur naar de 

voorstelling te komen kijken.  

We hopen er een super leuke dag van te maken!  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT VOOR DE PLANTEN! 

Heeft u het gezien op het voorste plein? 
4 hoeken van het plein zijn weer prachtig voorzien van groen. 
Boomkwekerij Udenhout heeft de planten gedoneerd en Paul de Jong 
& Michiel van Exsel hebben het onkruid verwijderd en de nieuwe 
planten gezet. Het ziet er nu weer erg netjes uit, bedankt voor de 
donatie en jullie harde werk. 
 

        

 



 

 

LEERLINGEN 

09-06 Daan van Zon 1-2C  

09-06 Isa van Zon 1-2E  

10-06 Ednah Mutesi 4-B  

12-06 Omar Anis 6-A 

13-06 Sven Maas 5-B  

14-06 Fenne Lockefeer 5-B  

15-06 Cas Borst 1-2A  

15-06 Lex van den Kieboom 6-C   

15-06 Jikke van der Mierden 1-2D  

15-06 Sophie van Mierlo 8-B  

15-06 Lucas van der Werf 5-B  

 

TEAM 

12-06 juf Liesbeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


