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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! 

 

Het bruist van energie in de school!  

Inmiddels zijn we allemaal al weer vertrouwd met het schoolritme. In de school bruist het dan ook van 

energie. De groepen 1/2 zijn gestart met het thema piraten en bouwen schepen met piratenvlaggen 

en kraaiennesten. De groepen 7 buigen zich over het actuele onderwerp 

klimaatverandering. Juf Romy en juf Kim openden, gekleed in een dikke jas 

met een muts op, samen met meester Michel met natte sokken aan zijn 

voeten het thema. Hoe dat zit komt u vast aan de weet via de onderzoekers 

van groep 7.  

Ook in de groepen 3 is iets raars aan de hand. Er worden namelijk allemaal letters 

gestolen door een letterdief. Door het spoor van de letterdief te volgen in de school, 

konden de leerlingen van de groepen 3 gelukkig alle letters 

weer terugvinden.  

De leerlingen van de groepen 4 onderzoeken de 

onderwaterwereld waarbij allerlei bijzondere weetjes en feitjes naar boven 

komen borrelen. In groep 5 wordt teruggeblikt naar de tijd waarop je niet 

zomaar naar de bakker, groenteboer of slager kon gaan om eten te kopen. Bij 

de boeren en de jagers ging dat er in die tijd even anders aan toe. Over eten 

gesproken, in groep 6 onderzoeken de leerlingen hoe het precies zit met onze 

spijsvertering. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het 

snoepje dat je op eet? Tijdens het thema van snoep 

tot poep wordt dat helemaal duidelijk. En natuurlijk 

mag in deze periode waarin ook Prinsjesdag voorbij komt het thema de 

‘derde’ kamer niet ontbreken. In groep 8 wordt er volop gedebatteerd en 

onderzocht hoe dat allemaal precies zit.  

 

Open avond en kennismakingsgesprekken:  

Afgelopen maandag heeft u allemaal het informatieboekje van het leerjaar van uw kind ontvangen. 

Gisteren had onze school open avond waarbij alle ouders en kinderen van de school welkom waren 

om een kijkje in de school te nemen en kennis te kunnen maken met de leerkracht(en) van uw 

zoon/dochter.   

Het was wederom een feest om te zien hoe de ouders door de 

leerlingen werden rondgeleid in de school. Apetrots werd er door de 

leerlingen verteld aan welk thema er op dit moment wordt gewerkt en 

hoe het reilen en zeilen in de klas verloopt. En dat maakt dat wij 

natuurlijk ook heel trots zijn op onze kanjers én op onze school. We 

hopen dat u een leuke en misschien wel leerzame avond heeft gehad.   

 

Mocht u tijdens deze open avond niet in de gelegenheid zijn geweest om kennis te maken met de 

leerkracht(en) van uw zoon of dochter omdat u de school niet heeft kunnen bezoeken tijdens deze 

open avond, dan kunt u een kennismakingsgesprek voor volgende week inplannen. Deze extra 

mogelijkheid is bedoeld om alsnog kennis te kunnen maken met de leerkracht(en) van uw  
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kind.  Het is namelijk voor de leerkracht(en) nog niet mogelijk is om in deze korte 

periode iets te vertellen over de voortgang en/of ontwikkeling van uw zoon of 

dochter. Voor deze gesprekken wordt u in november uitgenodigd.   

Indien u de leerkracht(en) wilt informeren over zaken die van belang zijn voor uw 

zoon of dochter, waarvan wij nog niet op de hoogte zijn, kunt u dit uiteraard altijd 

aangeven bij de leerkracht(en).  

 

Geldende coronamaatregelen:  

Gelukkig voert Corona niet de boventoon op dit moment op school. Toch is het handig om te weten 

welke maatregelen er momenteel vanuit de overheid gelden als u of uw kind positief test op het 

coronavirus. Op deze site Rijksoverheid.nl. vindt u de maatregelen die momenteel gelden.  

In het kort hierbij de belangrijkste maatregelen:  

• De hygiëneregels zijn er om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen:  

▪ Was regelmatig uw handen met water en zeep.  

▪ Gebruik een papieren zakdoek voor het hoesten, snuiten van uw neus of bij het niezen. 

Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de plooi van uw 

elleboog. 

• Antwoorden op de meest gestelde vragen zijn hier te vinden. Heeft u andere vragen, bel dan 

met 0800-1351. 

 

Ik wens u namens het team nog een fijne week.  

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur  

 

WIST U DAT:  

➢ Week van 26 sept.: oudergesprekken op aanvraag 

26-09 jaarvergadering Ouderraad op school 

28-09 start kinderpostzegels 

 
JAARVERGADERING OUDERRAAD 26-09-2022 20.00uur …… U BENT WELKOM! 

Op maandag 12 september heeft de eerste vergadering van dit schooljaar 

plaatsgevonden. In deze eerste vergadering hebben we een aantal nieuwe 

leden mogen verwelkomen Linda Heijmans, Jony van Hese en Linda Aarts. 

Daarnaast hebben we teruggeblikt op schooljaar 2021-2022.  Tevens hebben 

we een start gemaakt met alle activiteiten voor komend schooljaar. Dit delen we ook graag met jullie 

tijdens de jaarvergadering op maandag 26 september om 20.00 uur.  

Als u vragen of opmerkingen heeft voor de ouderraad, horen wij het graag. 

Met hartelijke groet,  

Ouderraad De Bolster 

  

EVEN VOORSTELLEN……………………… 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Lieke Wouters, ik ben 21 jaar oud en woon in Rijen. Ik volg de opleiding 

pabo en zit in leerjaar 2.  

Mijn hobby is: hockeyen, dat doe ik bij Hockeyclub Gilze-Rijen. Ook maak ik graag 

muziek. Ik speel klarinet en dit doe ik met veel plezier in een orkest. Dit orkest zit ook 

in Rijen en heet Harmonie Vlijt en Eendracht. Verder vind ik het leuk om dingen met 

vriendinnen te ondernemen en leuke dingen te doen met mijn familie. 

Ik ben erg creatief wat ik graag verwerk in mijn lessen, verder vind ik het leuk om 

bewegend leren te verwerken in de lessen die ik geef. Ik ben gemotiveerd en sta open voor feedback.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://vragen.coronatest.nl/vraag-en-antwoord/coronabesmetting/


 

 

 

Ik heb heel veel zin in mijn stage en ik hoop dat ik jullie allemaal ook beter leren kennen! 

Mocht u vragen hebben? stel ze dan gerust aan mij! 

Met vriendelijke groet, Lieke Wouters 

 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Marit Schouten en ik ben 18 jaar oud. Na het behalen van mijn 

havodiploma, ben ik met veel enthousiasme begonnen op de Pabo in Breda. Tijdens 

mijn eerste jaar op de Pabo heb ik stagegelopen in de groepen 4 en 7.  

Ik woon in Rijen, met mijn ouders en twee broers. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 

om met vrienden af te spreken, te sporten en als hobby speel ik al van jongs af aan 

dwarsfluit.  

Als bijbaan werk ik bij de Albert Heijn in Rijen, hier kan je mij vinden achter de servicebalie.  

Ik hoop dat jullie mij zo alvast een beetje hebben leren kennen en ik kijk er naar uit om stage te komen 

lopen bij jullie op De Bolster! 

 

Hoi, ik ben Niké Paulina uit klas 1c.  

Voordat ik een hele uitleg ga geven over wie ik nou ben wil ik eerst even uitleggen 

waarom ik überhaupt voor de pabo heb gekozen. 

Ik wil kinderen niet alleen leren hoe ze moeten lezen en rekenen, maar wil ze kunnen 

steunen en motiveren. Ook wil ik een stuk creativiteit mee geven, Ik ben van mening 

dat dit super belangrijk is bij de ontwikkeling van kinderen.  

Nu even over mij. Ik ben Niké Paulina en ik zit in mijn eerste jaar van de pabo op 

Avans Breda. Hiervoor heb ik op Theresialyceum gezeten en ben ik geslaagd op de havo. Ik woon zelf 

in Tilburg met mijn moeder, stiefvader, broertje en zusje. In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden en 

doe ik dus veel met mijn creativiteit. Ik schilder veel, teken veel en ik hou heel erg van muziek. Ik heb 4 

en half jaar in de horeca gewerkt en werk nu bij de Starbucks waar ik het super leuk vind. Mijn 

favoriete feestdag is kerst en ik heb een konijntje. Verder heb ik super veel zin om bij jullie te beginnen 

met mijn stage! 

 
Hoi ik ben Kim Verhoeven, ik ben 18 jaar en woon in Tilburg samen met mijn 16 jarige 
zusje. Als sport hockey ik bij HC Tilburg in een jong dames vriendinnenteam. Ik shop 
altijd heel erg graag en vind het leuk om een beetje mee te doen met de modetrends. 
Daarnaast vind ik het altijd leuk om met vriendinnen gezellige dingen te doen samen. 
Ik werk nu voor 3 jaar bij de Albert Heijn, ik ben daar begonnen als vakkenvuller en 
ben nu opgeleid tot caissière B. Daarnaast werk in het weekend in de avond bij een 

café / restaurant, wat altijd heel erg gezellig is. Als laatste op werkgebied heb ik ook nog 4 
oppaskindjes, mijn 2 buurjongetjes van 3 en 6. En 2 meisjes, kinderen van vrienden van mijn ouders, 
van 9 maanden en 2 jaar. Ik heb op het Beatrix College in de Reeshof mijn 5 havo diploma gehaald en 
ben ik nu begonnen aan mijn eerste jaar op de PABO in Breda. Ik heb heel erg veel zin om stage te 
gaan lopen.  

 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Julot Broers. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Gilze.  

Ik ben dit jaar begonnen aan mijn tweede jaar van de pabo, op Avans in Breda. 

Hiervoor heb ik de opleiding tot onderwijsassistent gedaan. Ook toen heb ik hier 

stage mogen lopen, dus wellicht voor sommigen een bekend gezicht! 

In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig of ontspan ik met een goed boek of een 

leuke serie! Daarnaast ben ik coördinator bij de kindervakantieweek in Gilze.  

Vanaf 12 september loop ik stage bij jullie op school. Ik hoop een superleuke tijd tegemoet te gaan! 

Hebben jullie nog vragen of tips voor mij, spreek me dan gerust aan!    



 

 

 

Hallo, 

Mijn naam is Bente Peeters, ik ben 18 jaar oud en kom uit Molenschot. 

Ik zit nu in mijn eerste jaar van de PABO op Avans in Breda. Hiervoor heb ik 5 jaar 

VWO gedaan en ben ik voor het laatste jaar overgestapt naar de HAVO waar ik 

mijn diploma behaald heb.  

Ik heb een grote liefde voor kinderen gecreëerd door de jaren heen. Dit is al 

begonnen toen ik nog op de basisschool zat. Ik heb veel kinderen geholpen met 

huiswerk, daarna ben ik in de zomer bij het kindervakantiefeest gaan helpen en vanaf mijn 13e ben ik 

begonnen met oppassen. 

Ik heb mijn profielwerkstuk gemaakt over de invloed van muziek op kinderen in het basisonderwijs en 

heb daarvoor een dag bij Paul in de klas meegelopen. Hiermee heb ik het belang van muziek 

aangegeven en dit wil ik dan ook graag meegeven in het onderwijs. 

Mijn grote hobby’s zijn dan ook zingen en ik vind het heerlijk om samen op pad te gaan en te trainen 

met mijn hond Beau. Verder ben ik veel aan het werk bij de tuinder waar ik vanaf mijn 13e al werk en 

bij Herberg de drie Linden in de bediening.  

Ik heb erg veel zin om aan mijn stage te beginnen en te leren over het basisonderwijs in de praktijk.  

Ik zie jullie snel!  

 

 

 

 

KLEDINGCONTAINER LEVERT GELD OP!!! 

Iedereen kent hem wel: de kledingcontainer in de fietsenstalling aan de 

voorzijde van de school.  

Maar wat niet iedereen weet is dat wij, de ouderraad, per ingezamelde hoeveelheid daar een 

vergoeding voor krijgen à 10ct per kilo. Dit gebruiken wij natuurlijk weer voor al die activiteiten die wij 

organiseren.  

Jaarlijks varieert deze vergoeding tussen de 130 en 175 euro. Hier kunnen we toch weer leuke dingen 

van doen. Dus: 

 

Gooi gebruikte kleding in de kledingcontainer bij onze school ! 

 

 

 

 



 

 

 

Collect2Help: 

Collect2Help Duurzaam is een bedrijf dat zich inzet voor een duurzame 

maatschappij. Met het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen 

dragen wij hieraan bij om samen met u dit te kunnen bereiken. Door onze 

jarenlange ervaring in de recycling van gebruikte textiel en het kosteloos aanbieden van onze expertise 

maakt Collect2Help het verschil.  Collect2Help zorgt ervoor dat de kleding op de juiste plaats terecht 

komt. De kleding wordt nauwkeurig gesorteerd en verstuurd naar diverse landen in Afrika en Oost 

Europa. 

 

 

LEERLINGEN 

23-09 Kaat Coremans 1-2D  
24-09 Joep van Kollenburg 6-A  
24-09 Lisa Noyens 5-C  
24-09 Milou Stuijk 3-A  
26-09 Abtin Bahrami Abbasi 3-A  
27-09 Mats van den Bosch 1-2C  
27-09 Faja van de Camp 6-B  
27-09 Stan Dirkx 7-B  
28-09 Xara Michielse 3-B   
28-09 Lara Verhoeven 8-A  

 

TEAM 

26-09 juf Jacqueline  

BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 

KIAK ORGANISEERT VOOR JULLIE… 

KiaK Walk – 2022 

Kermis Gilze Kapittelstraat, Gilze 

Het is alweer bijna oktober en dat betekent: de Gilse kermis staat 

weer voor de deur! En net als voorgaande jaren heeft KiaK weer de 

primeur en mogen we al een dag eerder in het Lunapark. Op 

zaterdagavond 1 oktober organiseren we voor alle kinderen… 

zaterdag 1 oktober | 19:00 - 22:00   €6,00 p.p. 

 

KiaK & Gillesa Halloweentocht – 2022 

Speelbos Gilze Nerhoven 12, Gilze, Noord Brabant 

Het is weer bijna Halloween! Na een daverend succes van vorig jaar zijn we er dit 

jaar weer met de Halloweentocht! Het belooft weer een hele spannende avond te 

worden! 

zaterdag 29 oktober | 19:00 - 22:00     €2,50 p.p. 

https://kiak.nl/agenda-item/kiak-walk-2022/
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