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NIEUWS VAN DE DIRECTIE   
Beste ouders/verzorgers en kinderen,  

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

leesplezier! 

 

Sinterklaasfeest op de Bolster:  

Nog één nachtje slapen en dan bezoekt Sinterklaas met zijn pieten onze school. We 

kijken er met z’n allen vol verwachting naar uit. In de kleuterhal kunnen de leerlingen 

van de groepen 1/2 laten zien aan de pieten hoe zij ook over hun eigen gemaakte 

daken kunnen lopen. En Sinterklaas zal ook wel een kijkje willen nemen bij alle 

paardenstallen in de kleuterklassen. Misschien doet de Sint wel ideeën op voor zijn 

paard Ozosnel. Morgen is het in alle groepen groot Sinterklaasfeest. Ontzettend veel 

plezier gewenst allemaal.  

 

Laat je zien! 

In de tijd van Sint en kerst is het ‘s morgens meestal nog 

schemerig als alle kinderen naar school komen fietsen. We zien 

dat een aantal leerlingen naar school komt zonder dat zij hun 

licht aan hebben staan van hun fiets. Om veilig in het verkeer te 

kunnen fietsen, is het belangrijk dat je goed zichtbaar bent voor 

alle auto’s, andere fietsers etc.  

Dus zet je licht aan en laat je zien! 

 

Verlofaanvragen: 

Als u verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen via het formulier verlofaanvraag buiten 

schoolvakanties.  

Dit formulier kunt u downloaden op onze site. Vervolgens kunt u de reden 

aankruisen voor de verlofaanvraag. Voor jubilea gelden de aangegeven jubilea. We 

willen u vragen om alleen voor de jubilea die op het formulier staan aangegeven, 

verlof aan te vragen. Als uw kind naar de huisarts of tandarts moet, kunt u volstaan met een bericht 

aan de leerkracht. Hiervoor hoeft u geen verlofaanvraag in te vullen.  

 

Helma van Laerhoven  

Adjunct-directeur  

   

 

WIST U DAT:  

01-12 Sint en pieten op school, surprise groep 6 t/m 8  

02-12 kleuters vrij  

06-12 groep 6 t/m 8 om 08.30 uur op school 

06-12 groep 1 t/m 5 om 10.30 uur op school 
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GEVONDEN VOORWERPEN…… NA KERST GAAT HET WEG 

Bent u iets kwijt, kijk bij de gevonden voorwerpen in de voorhal van de hoofdingang. Na kerst gaat het 

naar een ander goed doel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

BEZOEK SULEYMANIVE MOSKEE TILBURG 

Naar de moskee  

Ik ben met school naar een moskee geweest. 

We kwamen daar aan en we mochten naar binnen. 

Toen we binnen waren toen kwam er een gids. 

En toen moesten we onze schoenen uit doen. 

Want we mochten niet naar binnen met schoenen. 

Want in de gebedsruimte ligt tapijt. 

En dat mag niet vies worden. 

Want de islam is een heel schoon geloof. 

 

Het gebouw 

Het gebouw is 980 vierkante meter. 

Het is in de vorm van een halve maan en in het gebouw zijn 

er  grote lampen in de vorm van een ster waar arabische 

tekst/tekens op staan.  

Op de muren waren arabische tekst/tekens en het was mooi 

versierd. 

Als je binnen in de grote zaal was waar je ging bidden en je 

naar boven keek was het plafond in de vorm van een ster. 

Er was een bibliotheek, preekstoel, preek trap en een 

supermarkt/winkel. 

En waren normale wc’s zoals wij ze kennen maar ook wc’s die 

gewoon leken op een gat in de grond of op een knikkerbaan. 

 

Regels 

De mannen en de vrouwen waren gescheiden. 

Beneden bidden de mannen boven waren de vrouwen. 



 

 

 

Waar de vrouwen bidden zat een doek voor omdat sommige vrouwen niet gezien wilde worden door 

de mannen en voor de afleiding , want je mag niet afgeleid worden als je aan het bidden bent en je 

mag iemand die aan het bidden is ook niet afleiden. Je moet ook denken/zeggen als je gaat bidden ik 

ben heel anders dan u denkt en je moet geloven in engelen. Je moest ook 5 keer per dag bidden , 

maar het hoefde niet in de moskee het kon ook thuis. Geen vlees eten van een eenhoevig dier dus een 

die met een nagel/hoef. 

Je moest je reinigen dus je hoofd wassen, armen, handen en benen. 

Je mocht geen alcohol drinken en niet gokken. Je moet met iemand trouwen die gelooft. 

 

PRESENTATIE ZIT WIJZER! 

Op dinsdag 13 december komen Oefentherapeuten Karin Oomen en Esmée Dirven in de groepen 5 en 

6 een presentatie geven over de zithouding. Als oefentherapeuten hechten we veel waarde aan een 

goede (zit) houding en voldoende afwisseling. We zitten met z’n allen steeds meer; op school, tijdens 

het eten, huiswerk maken, gamen, televisie kijken en wanneer we op onze telefoon bezig zijn. Dit vele ( 

en vaak gebogen) zitten geeft helaas steeds meer pijnklachten op jonge leeftijd zoals rug-, nek- en 

hoofdpijn. Op een interactieve manier zullen wij de kinderen laten zien en voelen wat een goede of 

juist slechte houding is. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder ook notie neemt van hetgeen 

besproken is. Alle kinderen zullen een flyer mee naar huis krijgen met enkele voorbeelden hierop. 

Wanneer u merkt dat uw kind het lastig vindt om goed rechtop te zitten en/of er eventuele klachten 

optreden, mag u contact opnemen met de praktijk. Samen kunnen we kijken wat voor extra hulp nodig 

is om uw kind weer pijnvrij te laten zitten en bewegen met een goede houding.  

  

Karin Oomen & Esmée Dirven  

Karin Oomen Oefentherapie, Gilze  

06-13025660 

info@karinoomenoefentherapie.nl 

www.karinoomneoefentherapie.nl 

 

 

LEERLINGEN 

01-12 Nova de Goede 1-2A  

01-12 Liz Kerremans 6-B  

03-12 Lars Hendrickx 4-A  

03-12 Luna van der Vloet 6-A  

04-12 Artin Azmisevari 1-2A  

04-12 Amy Ruskus 7-B  

06-12 Duuk Coppens 1-2B  

 

TEAM 

06-12 juf Petra 
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  BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 

KIAK KINDERACTIVITEITEN 

 

KiaK Lampionnenoptocht 

In samenwerking met Gils Wés zal de KiaK Lampionnenoptocht dit jaar 

georganiseerd worden op zaterdag 10 december. Om 18:00u is iedereen, jong 

en oud, welkom op de Heuvel in Gilze (plein voor OBS De Wildschut en Sport- 

en Eetcafé Samen). Dan zullen door de wethouder de activiteiten van Gils Wés 

geopend worden met een echte lichtshow! Aansluitend zal om 18:30u de KiaK 

Lampionnenoptocht vertrekken. Onderweg is er weer vanalles te zien en te 

horen en bij terugkomst op de Heuvel zal er een traktatie zijn voor alle 

kinderen, met nogmaals een lichtshow erbij. Deelname is gratis en voor alle leeftijden mogelijk. Loop 

dus gezellig met het hele gezin of met vriendjes/vriendinnetjes mee! Je moet wel zelf voor een 

lampion of ander lichtje zorgen, zodat er een mooie lichtjestocht door het dorp zal gaan.  

 

KiaK Carnaval - Hulp gezocht!  

De voorbereidingen voor KiaK Carnaval zijn alweer begonnen. Echter 

kunnen ze met die voorbereidingen nog wel wat helpende handjes 

gebruiken! Bijvoorbeeld voor het werven van vrijwilligers of het regelen van 

de materialen die nodig zijn. Ook is het al mogelijk om aan te melden als 

vrijwilliger om mee te helpen op de feestavonden tijdens carnaval. 

Interesse om te helpen bij dit grootste carnavalsfeest voor kinderen in 

Gilze? Stuur dan een mail naar carnaval@kiak.nl of geef jezelf op via dit 

formulier. 

 

KiaK- Nieuwsbrief 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent KiaK en de activiteiten die ze organiseren? 

Meld jezelf dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief via de website. Op www.kiak.nl zijn ook de oude 

nieuwsbrieven terug te vinden en overige informatie die je niet wilt missen. Tot snel bij onze komende 

activiteiten! 
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