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NIEUWS VAN DE DIRECTIE 

Hierbij weer het wekelijkse Bolsterbericht om u op de hoogte te houden van alle zaken die op school 

spelen. Veel leesplezier! 

 

Afsluiting jubileumfeest 

Afgelopen week hebben we het 100-jarig jubileum van de school op een geweldige manier kunnen 

afsluiten. Op woensdag was er de grote tentoonstelling waarbij we al veel geïnteresseerden hebben 

mogen ontvangen in de school. En vrijdag stond de reünie met oud-leerkrachten en oud-leerlingen op 

het programma. Wat hebben we genoten van alle enthousiaste gezichten, spontane gesprekken en het 

ophalen van diverse mooie en leuke herinneringen. De oude foto's die verspreid door de hele school 

te zien waren, droegen daar ook mooi aan bij. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde reünie en 

alle andere festiviteiten die de laatste maanden georganiseerd zijn vanwege het jubileum. Iedereen die 

op wat voor manier hieraan een steentje heeft bijgedragen, hartelijke bedankt! 

  

Afsluiting schooljaar 

Nog ruim twee weken te gaan en dan staat de zomervakantie voor de deur! Achter de schermen zijn 

we druk bezig met de jaarbestelling voor komend schooljaar en de puzzel welke tafels en stoelen naar 

welke lokalen verplaatst moeten worden. En natuurlijk is groep 8 druk bezig met de laatste repetities 

en voorbereidingen voor de musical. Kortom, nog genoeg te doen met die laatste loodjes in deze 

komende weken! 

We wensen u namens het team nog een fijne week. 

  

Met vriendelijke groet, 

De directie 

 

ZOEMMM…. DE SCHOOL BEGINT! 

Aan alle ouders/verzorgers, 

We merken de laatste tijd dat veel kinderen te laat op school komen. De kleuters mogen om 

8.20 uur naar binnen en groep 3 t/m 8 om 8.25 uur. Om 8.30 uur wil de leerkracht graag 

starten met de les.  
Graag uw aandacht hiervoor! 

 

WIST U DAT:  

07-07 MR 19.30uur 

08-07 rapport 1 voor gr. 2 

08-07 rapport 2 en ik-rapport voor gr. 3 t/m 7 

Week van 11-07 oudergesprekken op aanvraag 

 

HET FEEST ZIT EROP!  

“Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden, het licht uit gedaan.”  

Het is precies zoals Guus Meeuwis het zingt, want wat hebben we genoten van de laatste 

twee activiteiten. De feestperiode, om het 100-jarig bestaan van De Bolster te vieren, zit 
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erop en is groots afgesloten met een drukbezochte tentoonstelling en een gezellige reünie voor alle 

(oud)-leerkrachten en oud-leerlingen.  

  

Open huis met tentoonstelling 

Wat was het woensdagmiddag 29 juni een gezellige drukte in de school. Een 

open huis voor iedereen. Ballonnen en slingers bij de ingang en ook de rode 

loper lag uit. Koffie, thee en ranja stonden klaar met als traktatie een lekker 

plakje cake. De leerlingen hadden hun uiterste best gedaan om hun 

klaslokaal mooi in te richten en iets leuks te organiseren. De school zag er 

spic en span uit! De tentoonstelling over de school van vroeger, nu en in de 

toekomst werd om 13:00 uur geopend door een 

oudste oud-leerling Quirinus de Bont (89 jaar) 

samen met zijn achterkleindochter Fleur van der 

Meer (4 jaar) die op dit moment een jongste kleuter is. Samen met meneer 

Jeroen werd het lint doorgeknipt, waarna het publiek een rondje door de 

school kon lopen om een kijkje te nemen in alle klassen. Een centraal thema 

maar bij iedere groep een eigen invulling van het onderwerp. Zo was bij de kleuters veel te zien over 

de school van vroeger en nu en kon je zelfs even terug 

de schoolbanken in. Daarna kon je bij groep 3 gezellig 

samen oudhollandse spellen spelen, leerde je van alles 

over scholen in het buitenland bij groep 4, kon je met de 

stoomtrein terug in de tijd in groep 5-6, wat eten en 

drinken in de gezonde kantine van groep 7 en de 

toekomst van het onderwijs bespreken met groep 8. Ook 

was er o.a. een leuke quiz, kon je schrijven met een 

kroontjespen of tekenen met houtskool en waren er 

prachtige kijkdozen gemaakt. De sfeer was uitstekend. 

Veel bezoekers die enthousiast de school weer verlieten. Een dikke pluim voor alle leerlingen, juffen en 

meesters!  

 

Afsluiting festiviteiten met de reünie  

Na maanden van voorbereiding was het vrijdag 1 juli 

eindelijk zover: de grote reünie van De Bolster, Heilig 

Hartschool, Steenakkers en kleuterschool Jagilstraat. Vele 

oud-leerlingen en oud-leerkrachten wisten hun basisschool 

nog steeds goed te vinden. Samen met het huidige team 

van De Bolster werd er om 16:00 uur geproost op het 100-

jarige jubileum. Vanaf 18:00 uur waren ook alle oud-

leerlingen welkom om aan te sluiten. De school, waar de tentoonstelling nog stond, werd druk 

bezocht. Bij de lokalen en op het schoolplein zijn veel herinneringen opgehaald. “Weet je nog…. hier 

voetbalden we altijd” en “bij wie zat jij in de vijfde klas?”. Zo leuk om al die verhalen te horen.  

Op het middenplein werd onder de sfeervolle tent tot laat in de 

avond een gezellig feestje gevierd. De reünie was een groot 

succes en tevens de laatste festiviteit om het 100-jarig bestaan 

van de school te vieren. En hiermee sluiten we vol trots de 

feestperiode met de vele geslaagde activiteiten af. Op naar het 

volgende jubileum! 



 

 

LEERLINGEN 

07-07 Tom Cornelissen 1-2D  

07-07 Julie Fasting 6-C  

07-07 Bo van Roozendaal 3-A 

07-07 Mats van Roozendaal 3-A  

08-07 Ninthe Maas 1-2A 

09-07 Fenne Coppens 1-2A 

11-07 Levi Flokstra 1-2A  

12-07 Lauren van den Boer 1-2D  

12-07 Isa Wirken 7-B  

13-07 Tess Verheijen 7-B  

 

TEAM 

11-07 juf Carolien 

13-07 juf Britt 
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