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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!  

 

Opening schooljaar 2022-2023 

Wat een feest was het om het schooljaar zo te mogen openen met z’n allen. Het 

mocht weer! Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s en alle leerlingen stonden 

enthousiast op het schoolplein en zongen samen met ons het Bolsterlied om het 

schooljaar feestelijk in te luiden. Voor sommige kleuters was het hun eerste 

schooldag en was het best een indrukwekkend tafereel. Maar toen de bovenbouw groepen als eerste 

naar binnen liepen en vervolgens de middenbouw en zo het schoolplein langzaam wat leger werd, 

kregen zij ook voldoende zelfvertrouwen om naar binnen te gaan. Soms nog wel aan de hand van de 

juf of papa of mama maar al snel voelde de klas met de juf en klasgenootjes heel vertrouwd. We 

hebben er weer zin in om er samen een mooi jaar van te gaan maken.  

 

 

 

Ontwikkelingen  

We willen u ook graag informeren over alle ontwikkelingen in de school. Zowel informatie over de 

verbouwingen van de school als over onze onderwijsinhoudelijke doelen. Eerder lieten we u weten dat 

in de vakantie alle vloeren van de gangen en de algemene ruimtes zijn vernieuwd. Hierdoor ogen de 

ruimtes licht en ruim. De vloeren in de lokalen zullen volgend jaar worden vernieuwd.  

Onderwijsinhoudelijk staan er ook dit jaar weer mooie plannen klaar. Om het onderwijs voor onze 

kinderen telkens beter te maken, werken wij steeds aan het verbeteren van onze onderwijskwaliteit. De 

NPO plannen waar u over bent geïnformeerd zullen we dit jaar verder ten uitvoer gaan brengen. 

Doordat we als team onderzoekend werken en nieuwsgierig zijn net als de kinderen, leren we van en 

met elkaar. Een professionele leergemeenschap. Dit komt direct ten goede aan de onderwijskwaliteit 

van het onderwijs aan de kinderen.  

Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.   
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Ouderbrief  

In de ouderbrief, die uw kind afgelopen maandag heeft gekregen, verzoeken wij u om uw gegevens in 

te vullen en voor enkele zaken toestemming te verlenen. Vanuit AVG, de wet op privacy, vragen wij u 

bijvoorbeeld om in de Parro app aan te geven of uw kind zichtbaar mag worden afgebeeld op foto 

en/of videomateriaal. Ook is het voor ons als school belangrijk dat we op de hoogte zijn van het 

medicijngebruik en eventuele allergieën van uw kind zodat we hier goed naar kunnen handelen.  

 

Medicijngebruik  

Als uw kind medicijnen gebruikt, verzoeken wij u om het registratieformulier voor medicijngebruik 

te  ondertekenen bij de leerkracht van uw kind.  

Het is namelijk van belang dat wanneer uw kind langdurig een (nieuw) medicijn moet innemen, u 

dit meldt bij de groepsleerkracht. U vult dan een registratieformulier in dat door u ondertekend wordt. 

Ook voor het toedienen van een medicijn door de leerkracht (ook al is het voor korte duur), dient u 

een registratieformulier in te vullen en te ondertekenen. Een volledig protocol medisch handelen is op 

te vragen bij de leerkracht van uw kind.  

Ik wens u namens het team nog een fijne week.  

 

Helma van Laerhoven  

Adjunct-directeur 

 

WIST U DAT:  

 

➢ We weer volop zijn gestart op school 

➢ Er a.s. maandagochtend hoofdluiscontrole is, protocol in de bijlage 

➢ Nogmaals de ouderkalender in de bijlage is toegevoegd 

 

  

PROGRAMMA BOUW 

Beste ouders/verzorgers,  

Zoals u misschien nog weet werken we sinds een aantal jaren op De 

Bolster met het computerprogramma BOUW!  

BOUW is een uniek computergestuurd interventieprogramma van 

Lexima waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 

voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de 

computer wijst de weg. 

 

Voor corona waren veel ouders en grootouders betrokken als tutor 

bij het programma BOUW, waarvoor onze dank. Voor dit schooljaar zijn wij weer op zoek naar hulp 

van ouders en grootouders. Indien we niet genoeg hulp mogen ontvangen gaan we dit weer aanvullen 

met leerlingen van groep 7 en 8. Zodat we elke leerling die deelneemt aan het programma BOUW ook 

kunnen begeleiden.  

 

Op dit moment lezen kinderen van groep 3 en 4 met BOUW en een enkele leerling van groep 5 maakt 

het programma nog af.  

Mogelijk zullen we na februari 2023 ook met enkele leerlingen uit groep 2 gaan starten.  

De kinderen worden door de leerkracht en de IB’ers gekozen voor het werken met dit programma, dus 

niet ieder kind gaat hiermee aan de slag. 

 

Ouders van de kinderen welke met BOUW lezen of gaan starten zullen binnenkort verder 

geïnformeerd worden over het thuis oefenen met BOUW lezen.  



 

 

 

Bent u nieuwsgierig bekijk het inspiratie-filmpje (3,5 minuut) over het computergestuurd 

interventieprogramma BOUW! op basisschool IKC de Bundertjes. IB'er Susanne Verbakel, leerling en juf 

vertellen over de positieve werking van het programma Bouw! 

https://www.youtube.com/watch?v=Vl9xKz5cxsU  

 

Vindt u het leuk om een leerling met BOUW te begeleiden? 

Wij zijn dringend op zoek naar hulp (groot)ouders, elke dag van de week van 8.30-

9.00u. 

Mail dan naar: a.vdijk@debolstergilze.nl met welke dag/dagen u beschikbaar bent.  

Alvast vriendelijk bedankt! 

 

Voor nu hoop ik u voldoende ingelicht te hebben. 

Voor vragen kunt u terecht bij: 

Amy van Dijk - van Opstal  

a.vdijk@debolstergilze.nl  

 

HOOFDLUISCONTROLE      
Beste ouders / verzorgers, 
Op maandag 12 september, worden alle kinderen weer op hoofdluis 
gecontroleerd. Wilt u het haar van uw kind die ochtend 'eenvoudig' doen? 
Dus geen gel, geen vlechten ed. 
 
Wij verzoeken u dringend om uw kind elke dag goed te controleren. 
Bij constatering van hoofdluis het haar te behandelen met de juiste antihoofdluismiddel en elke dag minimaal 
3x per dag te kammen gedurende 2 weken. 
Alleen behandelen met antihoofdluismiddel is niet voldoende! 
 
Wij willen een luisvrije school! Wij rekenen dan ook op uw medewerking. 
In de bijlage treft u het ‘Protocol Hoofdluis’ aan. In het protocol staan behandelingsadviezen.  
Alvast bedankt voor uw begrip en inzet. 

 

EVEN VOORSTELLEN… 

 

Hallo, mijn naam is Sanne Luijken. Ik ben in februari begonnen aan de pabo aan de 

Inholland hogeschool in Rotterdam. Ik woon sinds vorig jaar in Gilze en ik vind het 

heerlijk om in mijn vrije tijd te koken en bakken. Het komende halve jaar mag ik stage 

lopen bij groep 1/2, hiernaast zal ik nog een aantal dagen als invaljuf op de school te 

vinden zijn. Ik heb super veel zin in de komende periode! 

 

 

Dag ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Marjolein van Rosmeulen. Ik ben de stagiaire van Suzanne uit groep 1-

2b. 

Eerstejaars student aan de opleiding Pedagogiek aan het Fontys in Tilburg. Hiervoor 

deed ik de opleiding sociaal werk op het MBO. Vorig jaar heb ik al ervaring op mogen 

doen op een SBO in groep 3 en 4. Ik hoop dat ik niet alleen juffrouw Suzanne zal 

kunnen ondersteunen maar ook de kinderen uit 1b en 2b. Ik ben aanwezig op de donderdag. Ik kijk 

ernaar uit om dit jaar bij de Bolster aan de slag te gaan. 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Jelle Mantel en ik kom dit schooljaar op de Bolster stage 

lopen. Dit zal ik in groep 4A komen doen bij juf Iris. Ik doe de opleiding 

Onderwijs assistent op het ROC Tilburg, ik ga mijn 2de leerjaar in. Ik ben 18 

jaren jong en woon in Rijen. Ik zit zelf op voetbal bij VVRijen JO19-1. 

Afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen op het KBS St. Anna in 

Molenschot. Zoals eerder vermeld kom ik in groep 4A bij Juf iris en zal hier 

dan ook iedere donderdag en vrijdag aanwezig zijn. Ik heb heel veel zin in 

het aankomend schooljaar. 

Met vriendelijke groet, 

Jelle Mantel 

 

LEERLINGEN 

09-09 Sil Tibbe 5-C  

10-09 Evi Krijnen 7-A  

11-09 Senn van Hoek 6-A  

11-09 Esmee van Oosterwijk 4-A  

 

  TEAM 

                                         10-09 Meneer Peter 

                                         10-09 Meneer Jos 

 

 

 

 

BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 

SPEELBOS…nieuwsbrief september 2022 

    

Rabo ClubSupport van start! 

De Rabo Clubsupport is weer begonnen. Geef jouw stem aan Speelbos Gilze! 

Stemmen kan via:  https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen . Je 

kunt ook stemmen via de Rabo-app. 

Waarom stemmen op Speelbos Gilze? Lees 

meer: https://speelbosgilze.nl/2022/09/rabo-club-support/ 

 

Wespen, je kunt er dit jaar niet omheen 

Eigenlijk vindt de REUZIN het niet leuk als de mens ingrijpt in de natuur. Maar 

voor één keer maakt ze een uitzondering voor de wespen in het 

insectenhotel. 

En toch verdient de wesp ook respect van ons. Lees 

meer: https://speelbosgilze.nl/2022/09/wespen-zijn-soms-wel-lastpakken/ 
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REUZIN zoekt naar ideeën.. 

Soms moeten prachtige oude bomen uit het dorp weg van de plek waar ze 

jaren geworteld hebben. Soms moeten ze weg omdat ze ziek zijn. En soms 

moeten ze plaatsmaken, omdat er op hun leefplek iets nóg mooiers is 

bedacht. 

Zo verging het ook de knoepers hiernaast op de foto. Maar ja, zulke 

prachtige grote bomen doe je toch niet zomaar weg.. 

Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2022/09/knoepers/ 

 

Speurtocht in de herfstvakantie 

Zodat je 't vast weet: in de herfstvakantie kun je de hele week weer een 

speurtocht doen in het Speelbos. 

De speurtocht is voor kinderen tot ongeveer 10 jaar en helemaal gratis en 

voor niks. 

Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2022/09/speurtocht/ 

 

 

 

https://speelbosgilze.us19.list-manage.com/track/click?u=0f0438a897d627a07a556d6d8&id=efa753f0a2&e=b411d4b46d
https://speelbosgilze.us19.list-manage.com/track/click?u=0f0438a897d627a07a556d6d8&id=c26df59462&e=b411d4b46d

