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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
Afgelopen donderdag stond het enige echte Bolster-circus op de agenda! We kunnen terugkijken op
een geweldige dag met z'n allen. De diverse workshops, de inzet van de vele hulpouders, alle kinderen
vrolijk gekleed en geschminkt bij elkaar, in een grote optocht achter een echte drumband over straat
en ook heel veel publiek tijdens de voorstelling. Wat was het een geweldige dag! Iedereen die hier op
wat voor manier aan heeft bijgedragen, heel erg veel dank!
Het einde van onze jubileumactiviteiten begint in zicht te komen. Volgende week staan de twee laatste
activiteiten op het programma. Op woensdagmiddag 29 juni zal de school één groot museum worden
en is er door de gehele school een tentoonstelling te zien over de school van vroeger, nu en in de
toekomst. Tussen 13u en 15u zijn alle geïnteresseerden van harte welkom om de tentoonstelling te
komen bekijken.
Op vrijdag 1 juli zal vervolgens het jubileum afgesloten worden met een grote reünie voor oudleerkrachten en oud-leerlingen. Ook op die dag zal de tentoonstelling nog uitgestald staan in de
school, zodat ook die bezoekers een kijkje kunnen nemen.
Thema's
Met nog een week te gaan tot aan de grote tentoonstelling, beginnen er her en der in de lokalen en
de gangen al wat mooie dingen zichtbaar te worden. De kinderen zijn zichtbaar veel aan het leren over
de school van vroeger, nu en in de toekomst en kunnen u er volgende week op de tentoonstelling vast
van alles over vertellen!

Overige onderwerpen
Afgelopen maandag hebben alle kinderen en ouders te horen gekregen hoe de groepsverdeling en de
personele bezetting voor komend schooljaar eruit gaat zien. We zijn wederom erg blij dat we de
puzzel zo goed compleet hebben kunnen maken. Dit komt deels door wat aanvullingen in de vorm van

nieuwe collega's, maar vooral ook door de flexibiliteit en het meedenken van de collega's die al op
onze school werkzaam zijn. Dank allemaal dat we de puzzel gezamenlijk weer goed hebben kunnen
leggen!
Komend weekend staat het schoolkamp voor de groepen 8 op het programma. Zij zullen van vrijdag
t/m zondag op school 'kamperen'. Na een overvol en uitputtend kampprogramma, zullen de
leerlingen en leerkrachten van groep 8 maandag 27 juni mogen uitrusten op een voor hen vrije dag.
Dan kunnen zij dinsdag vervolgens weer fris en fruitig verder gaan met o.a. de repetities voor de
musical die er over een aantal weken aan zit te komen.
Helaas zijn er weer meer coronameldingen, ook op De Bolster
Vanuit de GGD is er geen speciaal protocol maar gelden de algemene richtlijnen voor iedereen.
Handhygiëne is heel belangrijk, net zoals het hoesten of niezen in de ellenboog.
Heb je een positieve testuitslag dan ga je 5 dagen in quarantaine en mag je weer naar school als je 24
uur klachtenvrij bent. Nauwe contacten hoeven niet in quarantaine.
Samen zetten we de schouders er weer onder.
We wensen u namens het team nog een fijne week.
Met vriendelijke groet,
De directie
WIST U DAT:
24 tm 26-06 kamp gr. 8
27-06 groep 8 vrij
29-06 Jubileumactiviteit: tentoonstelling voor ouders, opa’s en oma’s en
iedereen die wil komen kijken.
30-06 doordraaimiddag naar de nieuwe groep/leerkracht en
kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen
30-06 kennismakingsmiddag VO Tilburg gr. 8
OUDER-CAFE OPZETTEN
Beste ouders/verzorgers,
Als Dorpsteam zijn we binnen de ABG gemeente bezig om een ouder-kind café op te zetten.
Dit wordt een ontmoetingsplek voor (aanstaande) ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot
ongeveer 21 jaar. Kinderen zijn ook welkom
Het wordt een plek waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden, vragen gesteld kunnen worden,
informatie gegeven kan worden op thema’s en onderwerpen waar vraag naar is.
Het ouder-kind café is gratis. Koffie, thee en water zit inbegrepen.
Graag willen we weten waar jullie behoefte ligt omtrent een ontmoetingsplek voor ouders. Om dit in
beeld te krijgen willen we u vragen om via onderstaande link een korte vragenlijst in te vullen.
LINK
Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking. Via het weekblad, nieuwsbrieven van scholen en
kinderopvang, facebook (Dorpsteam Alphen-Chaam, Dorpsteam Baarle-Nassau en Dorpsteam GilzeRijen) houden we u graag op de hoogte.
Met vriendelijke groet, Dorpsteam Gilze-Rijen

OPEN HUIS MET TENTOONSTELLING 29 JUNI 13.00-15.00
Op woensdag 29 juni is De Bolster het decor voor een grote tentoonstelling
met als thema: “de school van vroeger, nu en in de toekomst”. Een soort
van tijdreis door de hele school. Alle klassen hebben hun best gedaan om
hun eigen onderwerp zo goed mogelijk uit te werken en te presenteren. Zo is er in
de groepen 3 een oud-Hollandse spelletjeswinkel, verdiept groep 5 zich in het
onderwijs van de jaren 50-60 en gaan de groepen 7 en 8 een voorspelling doen hoe
het onderwijs er in de toekomst uit gaat zien. Wat de kinderen leren en ontdekken
krijgt een mooi plaatsje in de tentoonstelling. Komt u ook een kijkje nemen?
De tentoonstelling wordt om 13:00 uur officieel geopend door één van de oudste oud-leerlingen
(bijna 90 jaar) van de vroegere Heilig Hartschool en één van de jongste kleuters van KBS de Bolster (4
jaar). Ook Mayke van Krevel, directeur-bestuurder Stichting Nuwelijn, is hierbij aanwezig. Alle ouders,
broers, zussen, opa’s, oma’s, buurtbewoners en iedereen die het leuk vindt om een kijkje te nemen in
de klas en graag nog eens een rondje door de school loopt, is van harte welkom. De rode loper ligt uit,
koffie en thee staan klaar.
De tentoonstelling is geopend tussen 13:00 uur en 15:00 uur, maar ook tijdens de reünie op vrijdag 1
juli. Aanmelden hiervoor kan nog steeds via www.debolstergilze.nl. Mis het niet, kom gezellig bijpraten
op het schoolplein onder het genot van een hapje en drankje.

OOK PARTNERS WELKOM
Vanaf nu kunnen de partners van oud-leerkrachten en oud-leerlingen zich ook aanmelden
voor de reünie. Onder het genot van een drankje en een hapje, voor eten wordt namelijk
gezorgd, ontmoeten leerkrachten en klasgenoten van vroeger elkaar of wordt er een
praatje gemaakt met de kleuterjuf van toen en ontmoet u nog veel meer bekenden. Wij
nodigen u van harte uit om erbij te zijn.
U kunt hiervoor het inschrijfformulier, dat u eerder heeft ingevuld, gebruiken. Bij de naam graag
duidelijk erbij vermelden:……….. (PARTNER)
Alle vragen moeten verder wel ingevuld worden maar zijn voor de inschrijving van partners niet van
toepassing.
Iedere partner betaalt eveneens €10,00 entree waarvoor u bij aankomst op school ook 3
consumptiebonnen ontvangt.
Wij kijken er naar uit om jullie op de reünie te zien.

HET BOLSTERCIRCUS WAS IN EEN WOORD: FANTASTISCH!
Een paar jaar geleden werden de plannen gesmeed voor het 100-jarige bestaan van De
Bolster. De grote afsluiter voor het personeel en ouders werd de reünie maar wat doen we
voor de leerlingen? Het moest een klapper worden, want alles draait om de kinderen. Een
circus werd bedacht en uitgewerkt; Circus Tadaa! werd geboekt.
Laten we het op een donderdag plannen en dan zo dat de kleuters de dag erna vrij
zijn.
Over nagedacht, dachten we, voor de kinderen want vermoeiend en spannend dat
zo’n dag is!
Zeker 100 assistenten waren er nodig om de dag door te laten gaan….slik! 100… Tja we vieren
dat we 100 jaar bestaan maar op één dag 100 personen die fysiek ook in staat zijn deze dag tot
een succes te maken? Het bleek een hele uitdaging te zijn… maar het is gelukt! Zelfs de druk bezochte
instructie-avond was al een heerlijke voorproever.

Dames en heren, jongens en meisjes: hier is het Bolstercircus!
Met de drumband voorop vertrokken de kinderen in een lange feestelijke
stoet naar de sporthal. Jongleren, goochelen, aan de trapeze zwieren, op
een koord balanceren, acrobatiek, diabolo, rondrijden op een clownsfietsje,
lopen op een grote bal… Zoveel leuke circusonderdelen dat het best
moeilijk kiezen was welke act je aan het publiek wilde laten zien. Nadat
circusdirecteur Lars zijn hoge hoed via het drakenspoor had
teruggevonden, kon de voorstelling beginnen!
De kinderen hebben genoten en straalden in de piste tijdens hun eigen voorstelling. Alle helpende
handjes waren enthousiast en het publiek genoot naar ons inzien ook enorm. Wat een afsluiter
was dit! Een echter klapper wat ons betreft. Hopelijk genieten de kinderen nog lang na van hun
onvergetelijke dag. Wij in ieder geval wel, wat een topdag en wat een genot om iedereen zo’n
plezier te zien hebben.
Alle hulpmoeders, -vaders, opa’s, -oma’s, -buren, -verzorgers, -oud leerlingen, stagiaires,
(oud)leerkrachten en vrijwilligers: HEEL ERG BEDANKT! Mede dankzij jullie heeft deze dag plaats
kunnen vinden. De hulp van 100 personen was het minimum en bleek ook echt nodig te zijn.
Jullie hebben het met z’n allen waargemaakt. BEDANKT!
Wij geven er een klap op.
Op naar het volgende jubileum!
Werkgroep Klapper (Circus) 100 jarige bestaan

UITJE NAAR HET STREEKMUSEUM MET DE GROEPEN 4!
Afgelopen week zijn de groepen 4 naar het Streekmuseum in Alphen
geweest. Bij het museum werden de kinderen in 4 groepjes verdeeld.
Eén van de onderdelen was het bekijken van oude materialen, die
passen bij een beroep wat men vroeger uitoefende. De kinderen
moesten het juiste beroep bij het juiste materiaal
leggen. Hierna mochten ze naar boven, waar de ruimte
voor een deel was ingedeeld als een klaslokaal van vroeger. De kinderen konden hier
luisteren naar hoe het er vroeger Ook hebben ze een kijkje mogen nemen in de
achterzaal. Hier stonden allemaal spullen uit Alphen van vroeger. Wat boeren
gebruikten, klederdracht van vroeger, oude levensmiddelen, etc. Als laatste mochten ze
schatgraven! Met een echte metaaldetector en schepjes, mochten ze op zoek naar oude
munten. De kinderen hebben met volle aandacht zitten luisteren naar alle informatie die
de mannen ons vertelden. Al met al, een heel geslaagd uitstapje
LEERLINGEN
23-06 Ralf van Hoek 6-A
24-06 Juna van den Brand 1-2C
24-06 Issa Nozhat 4-C
24-06 Fien Roozen 7-B
25-06 Vik Coppens) 3-B
25-06 Koen Gerritsen 4-C
25-06 Siem Hermans 4-A
25-06 Lucas de Jong 5-B
25-06 Matz Kerremans 3-A
25-06 Izzi Rambelje 5-A
27-06 Merijn Coremans 3-B
28-06 Dorus Michielsen 1-2B
28-06 Tesse van Puijenbroek 1-2E
TEAM
23-06 juf Anna

