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NIEUWS VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers en overige lezers van deze nieuwsbrief,  

 

Hierbij het Bolsterbericht om u op de hoogte te houden van alle zaken die op school spelen. Veel 

leesplezier! 

Studiedag 5 oktober en dag van de leraar.  

Volgende week woensdag staat er voor het hele team op de dag van de leraar een studiedag gepland. 

Deze dag volgen we samen met het team van de St. Anna uit Molenschot. Alle leerlingen zijn die dag 

vrij.  

Vorig jaar zijn we al gestart met het thema ‘Rijk taal- en leesonderwijs’. Dat is een van de onderdelen 

waar we ons wederom over gaan buigen. We worden meegenomen door twee externe experts die ons 

handvatten bieden om ons taal- en leesonderwijs te verbeteren door het meer te integreren in de 

wereldoriënterende vakken. Samen professionaliseren draagt bij aan beter onderwijs op onze school. 

Dit doen we vanuit een professionele leergemeenschap, waarbij leerkrachten met elkaar leren en 

kennis delen. Dit jaar is het opzetten van een professionele leergemeenschap een van onze 

speerpunten. We houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.  

5 oktober is ook de de Dag van de Leraar. Op deze dag worden alle leraren wereldwijd in het zonnetje 

gezet, om zo stil te staan bij het belang van onderwijs.  

 

Ik wens u namens het team nog een fijne week.  

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur  

 

WIST U DAT:  

30-09 kleuters vrij  

03-10 startshow van Mad Science en naschoolse cursus vervalt. Komt pas begin 2023. 

05-10 studiedag, alle leerlingen vrij  

05-10 start Kinderboekenweek 

  

 

 

LEERLINGEN 

29-09 Seff de Goede 3-B  

30-09 Bram Cornelissen 1-2A  

01-10 Rens van Engelen 1-2E  

02-10 Styn Bax 8-B  

03-09 Jana van den Burg 3-B  

04-10 Fenne Aarts 8-B  

04-10 Quint van Oosterwijk 4-B   
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