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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! 

  

Afsluiting schooljaar 

De laatste schoolweek komt nu echt in zicht! Natuurlijk is groep 8 druk bezig met de laatste repetities 

en voorbereidingen voor de musical, want die gaat volgende week eindelijk in première. We zijn heel 

erg benieuwd naar het eindresultaat van alle energie die daarin is gestoken. 

Ook staan er nog wat andere feestelijke activiteiten op de planning. Zo worden er in een aantal klassen 

bijvoorbeeld nog de verjaardagen van de leerkrachten gevierd. En zal er op dinsdag 19 juli een 

badjesdag voor de kleuters zijn. Dit lijkt prima bij de weersvoorspellingen van de komende week te 

passen, want we gaan nog wat warme dagen tegemoet.  

  

Thema afsluiting groep 1-2 

Waar de meeste groepen in de school na de tentoonstelling 

hun thema's hebben afgerond, zijn de kleuters nog druk bezig 

met de afronding van hun thema circus. Afgelopen vrijdag 

hebben ze een leuke theatershow gezien van ‘De Verrukkelijke 

Vuilnismannen’. Alle kleuters hebben genoten van een uurtje 

lachen, verbazende acrobaten kunsten en heel veel leuke 

grappen. De show gaf weer genoeg inspiratie voor het circus. Hierbij wat leuke foto's 

van de voorstelling.  

Deze week zullen de kleuters hun thema dan echt af gaan sluiten. 

We wensen u namens het team nog een fijne week. 

  

Met vriendelijke groet, 

De directie 

 

WIST U DAT:  

15-07 kleuters vrij  

Week van 18-07 oudergesprekken op aanvraag 

 

 

TERUGBLIK VANUIT DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Wat kijken we terug op een bijzonder jubileum. Ons eeuwfeest is niet onopgemerkt 

voorbijgegaan en dat is iets om trots op te zijn. Van de opening tot aan de reünie hebben we met alle 

activiteiten de kinderen, u als ouders, de oud-leerlingen en oud-collega’s hopelijk laten genieten van 

alle evenementen.  
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In chronologische volgorde som ik nog even de evenementen op: 

★ 19-4-2022  Opening jubileumfeest  

★ 22-4-2022 Sport & spel en workshopdag  

★ 11-5-2022 Historische speurtocht  

★ 19-5-2022 Schoolreis 

★ 25-05-2022 Tijdscapsule  

★ 9-6-2022 Picknick  

★ 16-6-2022 Bolstercircus  

★ 29-6-2022 Tentoonstelling  

★ 1-7-2022 Reünie 

Dit alles had niet mogelijk geweest zonder u als hulpouder, opa of oma. We hebben veel hulp aan u 

gevraagd en gelukkig ook gekregen, daarvoor ontzettend veel dank. Ook onze geweldige ouderraad 

staat altijd voor de school klaar, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor.  

Nu het laatste feest in de vorm van de reünie erop zit, wil ik ook graag van de gelegenheid gebruik 

maken om onze jubileumcommissie te bedanken. Deze club mensen, bestaande uit ouders, collega’s 

en oud-collega’s, hebben veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding en in de uitvoering. Dank 

jullie wel!  

In het bedankrondje tot slot onze sponsoren, het zijn er heel wat. Ook aan u een woord van dank voor 

uw bijdrage aan ons jubileum. We zijn u er zeer erkentelijk voor.  

 

Na het terugkijken op meer dan honderd jaar onderwijs in Gilze is het nu tijd om vooruit te kijken. 

Eerst de afsluiting van het schooljaar, daarna de zomervakantie om op 5 september weer fris aan de 

start van het nieuwe jaar te staan.  

Dat doen we graag weer met jullie, op naar het nieuwe schooljaar van onze prachtige school, 

inmiddels honderd en drie jaren jong.  

 

Namens de directie, 

Helma en Jeroen 

 

SPONSOREN 100 JARIG BESTAAN…………..DANK DANK DANK!  
Wat zouden we zijn zonder onze sponsoren voor het jubileum. Heel hartelijk 

dank voor jullie sponsoring! 

In willekeurige volgorde opgesomd: 

Bouwbedrijf Vermeulen, De Gouw Handelsmaatschappij, Erik de Vet, 

Spapens Bakkerij, Mooi bij Roos, FrieslandCampina / fam. Van Poppel, 

Kerremans Interieurbouw, Anniek Ducking, VV Gilze, PSV Wilhelmina, Tennis 

School Gijs, Badminton Gilze, Judo Gilze, Batswingers Gilze, FSD Gilze, Jumbo 

Hapers Gilze, Frank Hermens HalloGilzeRijen,  

Cor de Kok, Bij Wijze van Spijzen, Plantbezorgd, Ad Klaassen en 

hopelijk zijn we niemand in onze lijst vergeten. Anders bij deze onze dank. 

Verder uiteraard geen jubileum zonder veel voetjes en handjes van alle ouders, verzorgers, 

grootouders en andere familieleden, buren of bekenden. Zonder die voetjes en handjes was 

dit jubileum niet geslaagd! Geweldig bedankt voor alle hulp op wat voor manier dan ook!  

Ook directie, team, vrijwilligers, OR en kinderen dank! Zonder jullie…… geen jubileum! 



 

 

 

NIEUW PMR-LID 

Beste ouders, 

Jullie hebben vast vernomen dat Miranda Trip en Laura Verkerk een 

nieuwe uitdaging hebben. Dit betekent dat ze onze school gaan verlaten 

en dat we nieuwe PMR-leden hebben geworven. Romy van Es zal toetreden tot de PMR vanaf 1 

augustus 2022. Het laatste PMR-lid zijn we nog aan het werven. Zodra deze bekend is zullen we de 

ouders informeren. Via deze weg willen we Laura en Miranda bedanken voor de fijne samenwerking de 

afgelopen jaren en heten we Romy welkom. 

Met vriendelijke groet, 

MR-leden van de Bolster  

 

 

LEERLINGEN 

14-07 Timo van den Groenendal 5-B  

14-07 Jurre Spapen 3-A 

15-07 Jorin van den Heuvel 6-B  

16-07 Johanna van der Zouw 4-B  

17-07 Ravi Hapers 1-2B  

17-07 Noud Krijnen 4-C  

19-07 Kiki Aarts 6-A  

19-07 Anne van Roozendaal  4-A  

20-07 Meike Laureijssen 5-B  

20-07 Vik Quirijnen 1-2A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


