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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 donderdag hebben we met z'n allen heerlijk genoten van de grote picknick/high-tea op 

het schoolplein. Overal stonden de lekkerste hapjes uitgestald en er werd gezellig samen op 

picknickkleedjes genoten van al dat heerlijks. Wederom een zeer geslaagde activiteit in ons 

jubileumprogramma! 

 

 

 

  

 

 

 

 

Morgen staat het enige echte Bolster-circus op de agenda. Gelukkig zijn er na de laatste oproepen nog 

wat aanmeldingen voor hulpouders binnengekomen, dus zouden zo goed als alle posten bezet 

moeten kunnen worden. Vanavond zullen alle 100(!) begeleiders alvast de uitleg krijgen om morgen 

de dag vlekkeloos te kunnen laten verlopen. Morgenochtend zullen de kinderen in circuitvorm langs 

verschillende circusonderdelen gaan om goed te oefenen voor de voorstelling. In de middag zal 

vervolgens de voorstelling plaats gaan vinden in Sporthal Achter de Tuintjes. Wilt u er (nogmaals) aan 

denken om uw kinderen sportieve kleding en gymschoenen mee te geven en hun fietsen thuis te 

laten? Alvast bedankt! 

 

Thema's 

De thema's in de school zijn nog steeds hetzelfde als de afgelopen weken: circus bij de kleuters en de 

school van vroeger, nu en de toekomst in de groepen 3 t/m 8. Wat tof om te zien dat alle groepen 

toch weer net een ander accent hebben gekozen hierbinnen! 
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De groepen 5 hebben zo bijvoorbeeld de afgelopen weken ontdekt hoe het onderwijs in de jaren 50 

eruit zag. Ze hebben onder andere opa's en oma's geïnterviewd over de lessen in die tijd. Dat was wel 

even wat anders dan nu! Ze zijn ook aan het kijken naar onderwijs in andere landen. Welke lessen 

krijgen kinderen in China op school? En wat eten kinderen in Amerika tijdens de 

lunch? Ze zijn al veel interessante dingen te weten gekomen, die ze tijdens onze 

tentoonstelling natuurlijk aan u allen zullen laten zien! 

De groepen 8 hebben hun vorige thema over 'De Gouden Eeuw' doorgetrokken 

in het huidige thema. Een erg interessante koppeling van een belangrijke 

periode in het verleden en (de school van) de toekomst. We zijn heel erg 

benieuwd wat zij ons op de tentoonstelling zullen gaan leren hierover! 

 

Overige onderwerpen 

Vanmiddag hebben we met alle leerkrachten een studiemiddag op het programma staan. Onderwerp 

van deze middag zal het OGO-onderwijs zijn. We gaan onder andere aan de slag met de 

basiskenmerken van OGO, de rol van de leerkracht en het ontwerpen van betekenisvolle 

onderzoeksactiviteiten. Daarnaast zal er veel ruimte zijn voor het onderling uitwisselen van ervaringen 

en kennis. 

  

Inmiddels is ook de puzzel van de formatie voor komend schooljaar helemaal 

rond. Na de gesprekken van vorige week hebben we snel alle gaten goed 

kunnen vullen en daar zijn we heel erg blij mee!  

A.s. maandag wordt de formatie met u gedeeld en hoort u in welke groep en 

bij welke leerkracht uw kind komt te zitten. In de komende periode zullen we 

nieuwe collega's vragen om zich in het Bolster Bericht voor te stellen aan u en alle kinderen. 

  

We wensen u namens het team nog een fijne week. 

  

Met vriendelijke groet, 

De directie 

 

WIST U DAT: 

16-06 Jubileumactiviteit: slotfestijn voor de kinderen HET CIRCUS, KOMT DAT ZIEN  

17-06 kleuters vrij  

19-06 vaderdag 

 

REMINDER  

INFORMATIE OVER...... TADAAAAAA...... DE GROTE CIRCUSDAG 

 

Donderdag 16 juni is het eindelijk zo ver!  

We sluiten de feestperiode voor de leerlingen af met een fantastisch CIRCUS ter ere van het 

100-jarig bestaan. 

Een paar belangrijke dingen voor deze dag: 

• Uw kind komt donderdag op de normale tijd naar school 

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

• Wilt u uw kind(eren) kleding aan doen waarin zij zich makkelijk kunnen bewegen, vergeet de 

gymschoenen niet!  



 

 

• De kleuters blijven in de ochtend op school en vertrekken rond 13:00 

uur in een feestelijke optocht naar de sporthal 

• Rond 13:30 uur zal in de sporthal de voorstelling beginnen en deze 

zal rond 14.30 uur afgelopen zijn 

• De kinderen gaan om 14:45 uur vanuit de sporthal naar huis. We 

proberen de kinderen per groep te laten vertrekken. Dit zal iets 

chaotischer zijn dan normaal.  

Komt u uw kind(eren) ophalen, dan buiten wachten. 

• De BSO’s zijn op de hoogte en halen de kinderen bij de sporthal op. 

 

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. 

 

Vorige week heeft u een flyer met hieraan symbolisch twee tickets gekregen. U bent natuurlijk van 

harte welkom om vanaf 13.30 uur naar de voorstelling te komen kijken, maar ook opa’s, oma’s, 

broertjes en zusjes mogen op de tribune plaatsnemen. Hierbij geldt wel: VOL = VOL.   

We gaan er met z’n allen een superleuke dag van te maken!  

 

UITNODIGING VOOR IEDEREEN VOOR DE TENTOONSTELLING 29 JUNI 13.00-15.00U 

 



 

 

 
 

OPROEP BRIGADIERSWERKGROEP 

Iedere dag opnieuw zorgen vele brigadiers ervoor dat de kinderen van de basisscholen in Gilze veilig 

naar en van school kunnen komen. Dit doen zij op vrijwillige basis, zowel volwassenen als de leerlingen 

uit de groepen 7 en 8. Hier zijn wij als scholen heel erg blij mee! 

Om het brigadieren en de verkeersveiligheid rondom te scholen goed weg te blijven zetten, is de 

brigadiers werkgroep op zoek naar een aanvulling in hun werkgroep. Vanwege het stoppen van twee 

van de huidige werkgroepleden, zijn er wat taken die voor het oppakken liggen. Denk hierbij niet aan 

het invullen van een brigadierspost op een vaste dag in de week, maar meer in de organisatie 

daaromheen. Als werkgroeplid ben je de contactpersoon tussen de scholen en de brigadiers en houd 

je jezelf bezig met opstellen van het rooster en het werven van nieuwe (leerling-)brigadiers, maar ook 

het contact met de gemeente/politie omtrent onveilige verkeerssituaties behoort tot de taken.  

 

De brigadiers werkgroep is voor het nieuwe schooljaar dus op zoek naar twee nieuwe leden, waarbij 

de sterke voorkeur uitgaat naar een ouder van iedere basisschool (dus een ouder van De Wildschut en 

een ouder van De Bolster). Dat houdt de lijntjes met de beide scholen zo kort mogelijk. Een erg leuke 

en dankbare taak om bijvoorbeeld ook samen met een kennis, vriend of vriendin op te pakken, 

ondanks dat jullie kinderen misschien niet op dezelfde basisschool zitten. Bent u misschien niet in de 

gelegenheid om het brigadieren aan het begin of einde van de schooldagen te combineren met uw 

werktijden, maar wilt u zich wel graag inzetten voor een veilige schoolomgeving? Dan kunt u als 

werkgroeplid echt iets betekenen voor onze scholen en onze brigadiers! 



 

 

Bent u die ouder die de werkgroep wil gaan versterken? Stuur dan een mail naar 

brigadiersgilze@gmail.com. Namens de beide scholen en alle brigadiers van Gilze alvast heel erg 

bedankt! 

 

        
 

 

 

 

 

LEERLINGEN 

16-06 Levi Dogge 6-C  

17-06 Ties van Kollenburg 6-A  

17-06 Saar Stadhouders 4-C  

18-06 Lieve Emmen 1-2B 

18-06 Elena Gosens 1-2B  

18-06 Thijmen de Kruyf 1-2D  

18-06 Lynn Verschuuren 6-B  

20-06 Christian van Engelen 5-A  

21-06 Jens van Hoek 8-A  

21-06 Alex Willemen 1-2D  

 

 

 

 

 

 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS 
 

HELP JIJ OOK MEE? 

De voorbereidingen voor de kindervakantieweek zijn al in volle 

gang! Heb jij toevallig zin en tijd om dit jaar mee te helpen? 

Wellicht kun je een dagdeel, een hele dag of de hele week! Wij 

zijn met alle hulp enorm blij! Via deze link kun je je opgeven voor 

de kindervakantieweek https://forms.gle/23BNzh4whN8o5opK7 
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DIKKE BANDENRACE OP ZONDAG TIJDENS WIELERWEEKEND GILZE 

Tijdens het Wielerweekend Gilze organiseren we voor de allerjongste talenten de Regiobank Dikke 

Banden Race. Als je het leuk vindt om in een echte wedstrijd te fietsen, dan mag je dit zeker niet 

missen en doe je mee! 

  

Meedoen kan enkel op een normale (kinder-) fiets, mountainbike of crossfiets. 

Racefietsen zijn nadrukkelijk niet toegestaan. De banden moeten namelijk breder zijn dan 28 

millimeter. 

  

➢ Categorie 1: jongens en meisjes van 5 en 6 jaar 

➢ Categorie 2: jongens en meisjes van 7 en 8 jaar 

➢ Categorie 3: jongens en meisjes van 9 en 10 jaar 

 

Inschrijven doe je samen met een van je ouders/verzorgers bij het inschrijfloket van de RegioBank. 

Dit loket is geopend van 13:00 uur tot 14:30 uur. 

De Dikke Banden Race zelf start om 14:45 uur.  
  

Zie ook http://www.wielerweekendgilze.nl/regiobank-dikke-banden-race/ 

 

KIEZEN VOOR TECHNIEK IS DE TOEKOMST. 
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