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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 

Deze week staat in het teken van de twee laatste jubileumactiviteiten. Vanmiddag bent u allemaal van 

harte welkom om de grote tentoonstelling te komen bekijken over de school van vroeger, nu en in de 

toekomst. Tussen 13u en 15u zijn de deuren van de school hiervoor geopend en kunt u door het grote 

museum gaan lopen. U maakt een reis door de tijd met heel veel interessante weetjes over vroeger en 

de toekomst, maar ook bijvoorbeeld over scholen in andere landen. Komt dat zien! 

Komende vrijdag 1 juli zal het jubileum afgesloten worden met een grote reünie voor oud-

leerkrachten 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 

De afgelopen dagen zijn alle klassen druk bezig geweest om hun thema-informatie mooi uit te werken 

voor de tentoonstelling van vanmiddag. Er zijn de afgelopen weken verschillende spullen verzameld, 

vragen gesteld en beantwoord en er is onderzoek gedaan, informatie uitgewerkt en geknutseld. Bent u 

net als ons ook zo benieuwd naar het eindresultaat? Kom het vanmiddag allemaal bekijken! 

  

 

 

Terugblik schoolkamp groep 8 

Afgelopen weekend heeft groep 8 hun schoolkamp gehad. Er werd o.a. gekampeerd in de de school, 

lekker gegeten en gedronken en natuurlijk stonden er toffe activiteiten op de planning! Zo is er een 

bezoek gebracht aan de Efteling en stond en een griezelige spooktocht op het programma. Ook was 

het heerlijk weer voor een duik in het zwembad en een zeskamp en werd er ook nog een escaperoom 

gedaan. Kortom, we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd schoolkamp! Via deze weg willen we 

iedereen die daar op wat voor manier dan ook een steentje aan bij heeft bijgedragen, nogmaals 

hartelijk bedanken! 

 

We wensen u namens het team nog een fijne week. 

Met vriendelijke groet, De directie 
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Ouderenquête 

Vandaag ontvangt u een mail met een uitnodiging voor een ouderenquête. We vragen u deze 

mail goed te lezen en de enquête in te vullen. In de mail wordt dit verder toegelicht. Alvast 

bedankt voor het invullen! 

 

WIST U DAT:  

29-06 Jubileumactiviteit: tentoonstelling voor ouders, opa’s en oma’s en 

iedereen die wil komen kijken 13.00-15.00uur  

30-06 doordraaimiddag naar de nieuwe groep/leerkracht en 

kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen   

30-06 kennismakingsmiddag VO Tilburg gr. 8 

01-07 kleuters vrij  

01-07 reünie vanaf 18.00uur voor oud-leerlingen  

 

1 JULI…. REUNIE. SCHRIJF JE NOG SNEL IN EN JE PARTNER MAG MEE! 

Het is bijna zover! En we hebben er heel lang naar uit gekeken. Laatste dingetjes nog 

regelen en de reünie kan van start. Het is nog mogelijk om je aan te melden en ook de 

partners zijn welkom. 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 van je 

partner graag duidelijk erbij vermelden:……….. (PARTNER)  

Alle vragen moeten verder wel ingevuld worden maar zijn voor de inschrijving van partners niet van 

toepassing. 

Iedereen betaalt €10,00 entree waarvoor u bij aankomst op school ook 3 consumptiebonnen ontvangt. 

Graag melden bij de hoofdingang! Wij kijken er naar uit om jullie op de reünie te zien.  

 

PLEINTJE VERKEER 

De groepen 3 tot en met 8 hebben vorige week deelgenomen aan Pleintje 

Verkeer. 

We hebben een fietsparcours uitgezet op het schoolplein met verschillende 

onderdelen en verkeerssituaties. 

Bijvoorbeeld balanceren op een plank. Voor de kinderen met lef: over een wip 

fietsen. 

Drempels waren er ook,in verschillende hoogtes. 

Fietsen met 1 hand, een rotonde, een noodstop en nog veel meer. Het was een hele uitdaging voor de 

kids. 

Iedere keer blijkt het weer een leuke en leerzame activiteit. Hieronder een impressie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MCNp3brYwUxQdgme6


 

 

KAMP GROEP 8 DE BOLSTER  

Afgelopen vrijdag 24 juni was het eindelijk zover! Kamp van groep 8. 

De kinderen zijn deze dag rond 10 uur op school gekomen met al hun spullen. 

We zijn toen rond half 11 vertrokken richting de Efteling. 

In de Efteling mochten de kinderen zelf rondlopen en in alle attracties gaan.  

Op 1 kleine bui en 1 grote bui na hebben we echt een super dag gehad in de Efteling.  

Weer terug op school zijn de klassen ingericht tot slaapzaal en hebben we lekker frietjes met elkaar 

gegeten.  

Na het eten hebben we de groepen verdeeld. Er waren steeds groepen die naar de escaperoom 

gingen en de andere kinderen hebben ondertussen de kluis gespeeld.  

De volgende ochtend hebben we lekker met zn allen ontbeten en zijn we buiten een 6-kamp gaan 

doen met allerlei sportieve spellen en een buikschuifbaan.  

Na de lunch hebben we heerlijk gezwommen!  

Terug op school hadden de kinderen even vrije tijd om daarna te gaan genieten van een heerlijke bbq. 

We zijn de avond goed begonnen met een bonte avond. Er kwamen heel veel leuke acts voorbij van 

K3 tot aan een coronalied. De kinderen hadden dit super voorbereid en het was een groot succes!  

Na de bonte avond hebben we een inleidend filmpje gezien voor de spooktocht en om 22.30 uur was 

het zover en mocht de eerste groep gaan vertrekken. 

Via een speurtocht met allerlei spannende gebeurtenissen, kwamen we bij het bos van de spooktocht 

aan. Hier was het goed gillen maar ook zeker wel genieten……. 

Op school hebben we nog verstoppertje in het donker gespeeld en daarna zijn we lekker gaan slapen.  

Zondagochtend hebben we nog ontbeten en opgeruimd. Kortom een super, geweldig kamp!  

Wij willen nog een aantal mensen bedanken die ons hebben geholpen om dit kamp onvergetelijk te 

maken. 

An en Pierre van wie wij het bos mochten gebruiken. 

De ouders voor het rijden van en naar de Efteling, de ouders van Meindert voor het openstellen van 

hun zwembad, de ouders die hebben geholpen bij het bbq-en, de ouders, zusjes, ooms en tantes en 

nichtjes die op wat voor manier dan ook hebben geholpen met de spooktocht,  Naomi voor het 

schminken en meedoen tijdens de spooktocht en alle moeders die hebben geholpen met het 

schoonmaken! Super bedankt voor alles!  

  
 



 

 

LEERLINGEN 

30-06 Sem van der Avoird 7-B 

30-06 Finn Emmelot 1-2E  

01-07 Elise van Engelen 3-A  

01-07 Sanne van Engelen 6-B   

01-07 Dawit Hisabu 7-A 

01-07 Robel Hisabu 6-A  

02-07 Alex Broenen 1-2A 

02-07 Rena ten Velde 1-2C  

03-07 Indy Kuckulus 4-C  

03-07 Rick van Poppel 4-B  

04-07 James Donders 1-2E  

04-07 Djeno Smetsers 1-2E  

05-07 Luka Majoros 1-2D  

06-07 Loes van den Burg 4-C  

TEAM 

30-06 juf Miranda D. 

 

 

 

 

 

 

 
BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 

TYPECURSUS…. NOG 6 PLEKJES 

Vergeet niet in te schrijven voor 1 augustus! 

Op maandag 31 oktober 2022 om 15:00uur gaat er op onze school de typecursus van de Typetuin van 

start. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Er zijn op dit moment nog 6 plaatsen vrij. 

Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal). Indien u uw 

kind inschrijft voor 1 augustus 2022 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €160,- 

ipv €185,-. Voor meer informatie: www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want 

vol=vol. 

 

CAMPINGTOUR “SUPERHELDEN” 

Familievoorstelling 

Op zondag 10 juli geven 50 (jonge) leden van vijf verschillende opleidingsorkesten uit 

de ABG-gemeenten twee concerten. 

De eerste om 11.00 uur op Recreatiepark De Heimolen in Baarle-Nassau en de tweede 

om 14.30 uur op Recreatiepark D'n Mastendol in Rijen. De muziek vormt het kader van 

een verhaal dat live verteld wordt door Eric Borrias. 

Deze familievoorstelling is gratis toegankelijk. 
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CHAAMLOOP 


