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NIEUWS VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers en overige lezers van deze nieuwsbrief, 

 

Hierbij alweer het laatste Bolsterbericht van dit schooljaar om u op de hoogte te houden van alle 

zaken die op school spelen. Veel leesplezier! 

  

Afsluiting schooljaar 

We zijn volop bezig met de afsluiting van het schooljaar. Afgelopen maandag en dinsdag hebben de 

verschillende groepen badjesdag gehad en 

waterspelletjes gedaan. Want het was wel erg warm om 

de hele dagen in de klas te zitten! Gelukkig konden we 

op deze manier met voldoende water en 

schaduwplekken op het schoolplein ervoor zorgen dat de 

temperaturen iets verdraagzamer waren. De 

temperaturen zullen de rest van de week weer iets 

zakken, dus dat is ook wel erg fijn voor de dingen die 

nog gepland staan. 

Natuurlijk zijn er rondom het afscheid van groep 8 nog 

wat activiteiten die we de komende dagen gaan 

meemaken. Donderdag wordt de musical opgevoerd, in de ochtend voor de leerlingen van de school 

en in de avond voor de eigen ouders. Op vrijdagochtend worden de leerlingen van groep 8 de school 

'uit geveegd'. Zij gaan na de vakantie een frisse start maken op een nieuwe school. Heel veel succes en 

plezier toegewenst voor hen allemaal! Ook de oudste kleuters gaan we eruit “gooien” op het einde van 

de ochtend. Zij gaan starten in groep 3! Ook heel veel plezier. 

Vrijdag om 12:00u start voor de rest van de leerlingen ook de vakantie.  

  

Voorbereidingen nieuwe schooljaar tijdens zomervakantie 

Deze week zijn we al flink aan het opruimen in de hele school. Belangrijkste reden daarvoor is het feit 

dat tijdens de zomervakantie een deel van de vloeren in de school vernieuwd gaat worden. Dit zal in 

etappes gebeuren: dit jaar zullen de vloeren van de gangen, kantoren en algemene ruimtes (zoals aula 

en teamkamer) aan de beurt zijn. Volgend jaar in de zomervakantie zullen dan de vloeren van alle 

lokalen vernieuwd worden. 

In de laatste week van de zomervakantie zullen de collega's alweer starten met hun werkzaamheden 

ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Op donderdag 1 september staat de startvergadering 

gepland met aansluitend een studiemiddag. 

Op maandag 5 september zijn we dan weer helemaal klaar om de kinderen weer te ontvangen voor 

het nieuwe schooljaar. Tot dan! 

  

We wensen u namens het team nog een fijne week en geniet van de zomervakantie! 

  

Met vriendelijke groet, 

De directie 

mailto:a.dvet@debolstergilze.nl
http://www.debolstergilze.nl/


 

 

WIST U DAT:  

21 juli musical groep 8 

22 juli afscheid groep 8; we vegen ze eruit 10.30 uur 

22 juli oudste kleuters “gooien” we uit het raam einde ochtend. 

22 juli om 12.00uur zomervakantie t/m 4 september 

5 sept. eerste schooldag 

 

VOLGEND SCHOOLJAAR: VAKANTIES, STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN KLEUTERS: 
 

Vakanties schooljaar 2022-2023  

Herfstvakantie 24 t/m 28 okt. 2022 

Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 febr. 2023 

Goede Vrijdag 7 april 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 24 apr. t/m 5 mei 2023 (incl. Koningsdag) 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie 17 juli t/m 25 aug. 2023 

 

Vastgestelde studiedagen 2022-2023:  

woensdag 5 oktober; dinsdag 8 november; dinsdag 6 december;  

vrijdag 23 december; 

woensdag 11 januari; woensdag 15 februari; dinsdag 6 juni;  

woensdag 28 juni; donderdag 13 juli en vrijdag 14 juli. 

 

Vrije vrijdagen kleuters 2022-2023 

16-09-2022; 30-09-2022; 14-10-2022;04-11-2022; 18-11-2022; 02-12-2022; 16-12-2022; 

13-01-2023; 27-01-2023; 10-02-2023; 03-03-2023; 17-03-2023; 31-03-2023; 

14-04-2023; 12-05-2023; 26-05-2023; 09-06 2023; 23-06-2023; 07-07-2023 

 

VEEL DANK AAN DE SPONSOREN VAN DE KALENDER EN HET BOLSTERBERICHT 

Ook dit jaar willen we onze digitale sponsoren enorm bedanken voor hun steun. Mede door hen 

worden onze digitale kalender en dit digitaal Bolsterbericht mogelijk gemaakt. Dank aan:  

Coppens Schilderwerken Gilze, Trayplant Peter vd Avoird,  

RG Groep Gilze, Stucadoorsbedrijf M. Boemaars,  

De Tegelzetter Barry Klaassen, Joost Coppens Bouw en Timmerwerken,  

De Vloerencentrale 
 

EEN HEERLIJKE IJSTRAKTATIE  

Voor de hele school stond er gisterochtend een ijscokar vol schepijs klaar op het schoolplein. Een 

verkoelende verrassing voor alle leerlingen en hun juffen en meesters op een warme schooldag. Deze 

keer hebben we niet gekozen voor waterijsjes, maar voor het lekkere schepijs van De Hooikar. De 

kinderen konden kiezen uit de smaken vanille, aardbei of smurfenijs, die op goed gevulde hoorntjes 

werden uitgedeeld. Zo aan het einde van het schooljaar, nog een welverdiende traktatie voor de 

school van de ouderraad. We willen De Hooikar ontzettend bedanken voor hun goede service en het 

heerlijke ijs. Fijne zomervakantie allemaal!  

De Ouderraad  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MMMMMMMM… 

     DANKJEWEL OUDERRAAD EN HOOIKAR! 

                    LEERLINGEN EN TEAM DE BOLSTER! 

 

VEEL JARIGE LEERLINGEN EN TEAMLEDEN IN DE VAKANTIE…… PROFICIAT 

JULI  AUG.      SEPT.  
21 Riley Boumans (2011) 2 Tabe Cornelissen (2015) 16 Sindy Delien (2011) 1 Fiene Antens (2014) 

21 Tesse Hendrickx (2011) 2 
Fleur van der Meer 

(2017) 
16 

Pom van Hoesel 

(2014) 
1 Thory Boos (2013) 

21 Sterre Hermans (2012) 2 Noa van Mierlo (2017) 16 
Felijn van der 

Mierden (2013) 
1 Hannah Jansen (2017) 

21 Renske Vermeer (2013) 3 Denny van Gestel (2010) 16 Sam van Riel (2011) 4 
Amber van Gennip 

(2016) 

22 Joni Bouman (2014) 3 Yente Schaul (2016) 17 Liv Aarts (2016) 5 Renzo Broeren (2011) 

22 Levi Coremans (2012) 5 Hinde Sanders (2011) 17 
Gees van 

Broekhoven (2009) 
5 Ferron Klaassen (2010) 

23 Lieke Jansen (2015) 6 Munk Marijnissen (2016) 17 
Siem Laureijssen 

(2012)    

23 Bente Oprins (2016) 7 Miya Lin (2013) 18 
Xam van Hese 

(2017)    
23 Mees Oprins (2015) 7 Nic Mangelaars (2010) 19 Levi Lin (2017)    

24 
Leen van Kemenade 

(2016) 
8 Casper Brouwers (2012) 20 Job Krijnen (2010) 

   

24 
Sem van Merriënboer 

(2017) 
8 Fleur Schellekens (2011) 20 

Jesse van Nijnatten 

(2016)    
25 Loïs van Hese (2016) 8 Jens van Trier (2017) 20 Skye Roubos (2014)    

28 Cartoon Chindorn (2013) 9 Dana van Gorp (2011) 21 
Stijn van Dongen 

(2010)    

30 
Denise van den Boogaart 

(2011) 
9 Sem Huijben (2011) 21 Sepp Oprins (2013) 

   
30 Thijs Geerts (2013) 9 Lise Voermans (2013) 22 Jessie de Laat (2017)    

30 Rens Timmermans (2017) 9 Tess Voermans (2013) 22 
Juul Laureijssen 

(2016)    

   10 Lente van Dam (2012) 22 Manu Rotte (2014)    

   10 Jip Lockefeer (2016) 23 Lana Oprins (2016)    

   
11 Isa van der Avoort (2013) 24 

Duuk Boemaars 

(2016)    

   
11 

Meindert van Beek 

(2010) 
25 

Iris van Enschot 

(2015)    



 

 

   12 Anne Dekkers (2016) 26 Caith Aarts (2010)    

   
12 

Bobbi van der Valk 

(2015) 
27 Raf Dogge (2015) 

   

   13 Luuk van Aert (2016) 28 Jens van Aert (2014)    

   
13 Ilze van Poppel (2010) 28 

Livy van den Brand 

(2013)    

   13 Niek Voermans (2015) 28 Eliza Muller (2016)    

   14 Floor van Hoek (2011) 28 Tine Peeters (2016)    

   15 Cody Olieslagers (2012) 29 Evelin Ujvari (2010)    

   
15 

Bennie van der Veer 

(2017) 
31 

Tesse de Jong 

(2015)    

   15 Isa Verhoeven (2012) 31 Zara Mol (2016)    
 

TEAM 

2 aug. Meester Michel 

19 aug. Juf Amy S. 

24 aug. Juf Saskia 

30 aug. Juf Daniëlle G. 

5 sept. Juf Amy vD. 

6 sept. Juf Kim R. 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 
LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE……. IS HEEL BELANGRIJK 

Kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen vallen maar liefst 1 tot 2 AVI niveaus terug in hun 

leesontwikkeling. 

Lezen tijdens de vakantie is dus belangrijk voor uw kind. Wij hebben daarom twee tips vanuit Theek 5 

voor met name de kinderen van groep 3 en 4, maar zeker ook voor de andere kinderen.  

- Tip 1: De zomervakantie staat weer voor de deur en Theek 5 biedt ook dit jaar vakantielezen aan ter 

voorkoming van de zomerdip voor de groepen 3 en 4. Ga samen met je gezin op schattenjacht en reis 

langs 6 landen van de vakantielezenlandkaart. In elk land lezen ze een tekst op hun eigen niveau en 

zijn er 3 opdrachten gericht op lezen en taalontwikkeling. In elk land is een schat verstopt. Weet jij alle 

schatten te vinden? Ga voor meer informatie naar: https://www.vakantie-lezen.nl  

- Tip 2: Boek 'n Trip: Met Boek ' Trip kun je tijdens de zomervakantie kennismaken met de online 

bibliotheek. Van 1 juli t/m 31 augustus kun je 10 e-books en 10 luisterboeken graten lenen uit onze 

collectie die beschikbaar is voor jeugd. Je beleeft zo de mooiste verhalen gewoon op je telefoon of 

tablet. https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar.html   

 

KIAK: VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE KINDERVAKANTIEWEEK!  

De voorbereidingen zijn grotendeels getroffen en de draaiboeken 

helemaal compleet, maar momenteel hebben we helaas nog maar 

erg weinig aanmeldingen binnen van vrijwilligers om de 

KinderVakantieWeek in Gilze neer te kunnen zetten. We hopen 

natuurlijk dat annuleren niet nodig is, maar zijn daarvoor nog hard 

op zoek naar extra helpende handen! Dus heb jij één of meerdere 

dagdelen tijd om in tijdens de KinderVakantieWeek (29 aug t/m 2 

sep) te helpen met een of meerdere activiteiten? Geef je dan snel 

op via deze link: https://forms.gle/RsdEZSJGbxkgqie4A. Help ons 

https://www.vakantie-lezen.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar.html
https://forms.gle/RsdEZSJGbxkgqie4A?fbclid=IwAR1XcivPKLwPH5ZKxQtCwDUhLaEpG7Bq6iJB86i6BhT6993XVT_3PSsEK_8


 

 

uit de brand en zorg er samen met ons voor dat de kinderen in Gilze een onvergetelijke laatste week 

van de zomervakantie kunnen beleven! 

Wil je weten hoe het is om als vrijwilliger tijdens de KinderVakantieWeek te helpen? Lees dan snel onze 

rubriek 'een dag als vrijwilliger' op onze website: https://kiak.nl/vrijwilliger-worden/. Vrijwilliger worden 

bij de Kindervakantieweek kan al vanaf 13 jaar. 

 

Namens alle kinderen uit Gilze en omstreken alvast heel erg bedankt voor jullie inzet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkiak.nl%2Fvrijwilliger-worden%2F%3Ffbclid%3DIwAR35j50QOooLElrgTxQhFzJyJXNK8z170-QwK2rSdXC4GQFe4z5iwFQFmoI&h=AT1p3c3c5fokA60KHulDA91FTR9siMqFDiy-VOmefRgF-04f560E1_tMaP158cc1PzYOZhtsWiz_uCKiYof26PQq3uh8rh6RP3Uh6rf0sTQcmZGI9MIfEyomhZyaK4oEcQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0DZ-uexsPRBpioOTHiPIFvvJeg5w8XHApkruIxI02ul5h5_VLQhZ-DfWed5XLhfFizV3Z3WrlvNaMa3uhgqoVJAAG6EqpKsJ9KRSlw5igSRGDVR5k5vjkwPWn24ZRZfy23pqxagqQlHIvEKv74AZpLF3N6dcgMChZCTi3_ZaZRqvqQOfeOwtQ3Ew1sZBDD2BzxkILpnCdiDZc_e-5atwfHLH9s1iUJ8xM

