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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! 

 

Gouden ‘Bolsterweken’ 

In de eerste weken starten alle leerkrachten met de Gouden ‘Bolsterweken’. Dat betekent dat er vooral 

activiteiten plaatsvinden in de groepen waarbij de verbinding in de groep centraal staat. 

Groepsvormende activiteiten in de vorm van spelletjes in een kring, leerlingen vertellen iets over 

zichzelf, samenwerkingsopdrachten in verschillende groepjes en ook bedenken de leerlingen samen 

met de leerkracht wat zij belangrijk vinden voor hun klas m.b.t. afspraken. Deze worden positief 

geformuleerd en zichtbaar opgehangen in de klas. Zoals u weet zijn we vorig jaar gestart met PBS, 

positive behavior support waarbij we ons met de hele school richten op het creëren van een fijne, 

positieve en veilige omgeving voor alle betrokkenen van onze school.  

De Gouden ‘Bolsterweken’ sluiten daar uiteraard bij aan en bij het bedenken van de klassenafspraken, 

zorgen we ervoor dat deze ook passen bij onze schoolbrede aanpak van PBS.  

 

De start van het scholingstraject voor schoolbrede aanpak volgens PBS heeft op 1 september voor het 

hele team plaatsgevonden. Dit is één van de ontwikkelingen binnen de Bolster waar we ons dit jaar op 

zullen richten en waar we ook op onze studiedagen o.a. mee bezig zullen zijn en waar u als 

ouders/verzorgers ook steeds bij betrokken wordt.  

 

Op tijd komen. 

Nog niet zo heel lang geleden hebben we uw aandacht gevraagd voor het te laat komen 

op school.  

Iedereen kan natuurlijk wel eens te laat komen. Maar we merken dat te veel kinderen te 

laat komen.  

We willen deze afspraken meteen aan het begin van het schooljaar goed met u bespreken.  

Zowel voor uw kind(eren) als voor de klasgenoten en de leerkracht is het prettig om samen op tijd met 

de les te kunnen starten.  

We willen u hierbij dan ook dringend verzoeken er op toe te zien, dat de kinderen op tijd op school 

zijn. Bij teveel meldingen van te laat komen, zullen we hierover in gesprek gaan met u.  

 

OPEN AVOND VOOR ALLE OUDERS DINSDAG 20 SEPT. 18.00-19.30 UUR 

Beste ouders/verzorgers,  

Dit jaar ontvangt u de informatieboekjes op maandag 19 september digitaal. In het kader van 

duurzaamheid, verspreiden we de papieren versie van de boekjes niet meer standaard onder alle 

ouders/verzorgers. Mocht u toch graag een papieren versie hiervan ontvangen, kunt u dat kenbaar 

maken bij de leerkracht van uw kind.  

Daarnaast nodigen wij u van harte uit voor de open avond op dinsdag 20 september. Op die avond 

leiden de kinderen hun ouders/verzorgers rond en zodat u een indruk kunt krijgen van onze school en 

eveneens een kijkje kunt nemen in de klas van uw kind. U kunt dan tevens kennismaken met de 

leerkracht van uw kind. Wij kijken er naar uit om alle ouders/verzorgers te mogen ontmoeten op onze 

school.  

Mocht u nog behoefte hebben aan een kennismakingsgesprek met de leerkracht, dan kan dat in de 

week van 26 september. Een uitnodiging hiervoor volgt nog.  
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WIST U DAT:  

14-09 kleuters vrij zijn 

19-09 u digitaal de informatieboekjes van het leerjaar van uw kind(eren) ontvangt 

20-09 het open avond is 18.00-19.30 

21-09 aanwezig SMW 11.45-12.15 

➢ Bij dit Bolsterbericht een leuke bijlage zit over egeltjes. Maak je ook een 

egelhuisje? 

  

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERK WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022 

1x per maand is Moniek Schrandt van SMW bereikbaar met een inloopspreekuur 

op woensdagochtend van 11.15-12.15uur op de Bolster. 

Verder is Moniek bereikbaar per telefoon: 06-38402775 

en per mail m.schrandt@imwtilburg.nl  

 

LEERLINGEN 

15-09 Tijn van Dongen 7-C  

15-09 Rayan Issa 1-2B  

15-09 Stan van den Ouweland 3-B  

16-09 Nika Hapers 4-B  

16-09 Sjef van Kollenburg 3-C  

             16-09 Evi Pelkmans 1-2B  

17-09 Sem Voermans 7-A  

18-09 Rinas Salim 8-A  

18-09 Jailey Verhoeven 1-2A  

19-09 Sven van Dongen 5-A  

20-09 Finn Gillis 1-2C  

20-09 Liz van der Klooster 3-C  

20-09 Lyshaira Kocx 4-A  

20-09 Dex Timmermans 7-B  

21-09 Mirre Boere 8-B  

 BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 

VANUIT DE POLITIE HET VOLGENDE BERICHTJE: 

Op zaterdag 17 september 2022 hebben wij, vanuit de politie, in samenwerking 

met de gemeente Gilze-Rijen een veiligheidsdag georganiseerd. Deze dag is voor 

jong en oud en vind plaats op het raadhuisplein te Rijen van 10.00 uur tot 16.00 

uur. Diverse hulpverleningsdiensten zijn die dag aanwezig om te laten zien wie ze 

zijn en wat ze doen. Tevens is er die dag een mogelijkheid om vragen te stellen 

aan de helden van de kinderen, is er een demo en nog andere leuke activiteiten 

voor kinderen. Want tja welk kind wilt nu niet bij de brandweer of politie? 
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CURSUSSEN EN BIJEENKOMSTEN GGD NAJAAR 2022 

 

 

TENNISCLINIC/TOERNOOI TC GILZE  

voor groep 5 en 6 van de basisschool. 

          

Waar:   Tennisclub Gilze. 

Voor wie:   Alle kinderen van groep 5 & 6 van de basisscholen uit Gilze, Molenschot                             

                             en Hulten. 

Wanneer:            woensdag 21 september van 13.30 tot 15.30 uur. 

Kosten:   Geen. 

Kleding/racket: Sportkleding en sportschoenen aan. Er zijn rackets aanwezig. 

Opgeven:  Je  naam + geboorte datum + welke groep je zit + 

telefoonnummer + mag wel/niet op foto, mailen naar 

tenniskids@tcgilze.nl  

                              Opgeven t/m vrijdag 16 september. 

Tot dan, Ellen Spitzen (trainster TC Gilze).  
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BAL – EN SLAGVAARDIGHEID bij TC Gilze: 

 

Voor wie:  kinderen vanaf 5 jaar tot ongeveer 9 jaar die willen beginnen met tennis. 

Kosten:   17 lessen 72 Euro. Je hoeft geen lid van TC Gilze te worden. Rackets zijn aanwezig. 

Waar:   tennisbanen TC Gilze. 

Wanneer: donderdag vanaf 17.00 uur 

Start:   10 november 

Wie geeft de training: Ellen Spitzen ( gediplomeerd tennistrainster). 

Vragen:   tenniskids@tcgilze.nl  

Aanmelden t/m 2 oktober:                                                           

https://justtrainingen.nl/tennis/tc-gilze/actueel-lesaanbod-tc-gilze 

  

 

KINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS 
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