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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! 

PBS 

In de afgelopen week hebben alle kinderen kennis gemaakt met onze waarden vanuit PBS. Deze week 

zijn we gestart met de eerste lessen die we hieraan verbinden. Het zijn laagdrempelige lesjes met als 

doel een fijn schoolklimaat voor iedereen te creëren. Op dit moment spreken we met elkaar af hoe we 

op de gangen lopen. Daarna volgt er een lesje over de opgeruimde gang etc.  

 

Respect, Plezier, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.  

  

  

  

Professionele leergemeenschap  

Vanmiddag staat er weer een moment gepland voor onze professionele 

leergemeenschap waarmee we gestart zijn. Dit keer staat het domein taal vanuit 

de kernvakken centraal. De werkgroep spelling neemt ons mee in alle nieuwe 

ontwikkelingen rondom spelling met als doel uiteindelijk een nieuwe methode 

spelling voor onze school te kiezen. En daarnaast worden we door een externe van Edux meegenomen 

in hoe we spelling, begrijpend lezen en grammatica samen kunnen integreren in onze lessen en 

thema’s vanuit het domein taal.  

 

Helma van Laerhoven, adjunct-directeur  

 

WIST U DAT:  

02-02 info-avond voor ouders van nieuwe kleuters 19.30-21.00uur 

08-02 open ochtend voor ouders met nieuwe kleuters 09.00-12.00uur 

➢ Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar, kom dan een kijkje nemen 

bij ons op school op 2 en/of 8 februari. We zijn alweer gestart met de 

administratieve voorbereidingen voor schooljaar 2023-2024. Meld ook 

broertjes/zusjes tijdig aan als ze volgend jaar in gaan stromen. 

➢ Helaas heeft de organiserende sportcoach van het voetbaltoernooi 

foutieve data doorgegeven voor groep 7/8. Het moet zijn op woensdag 8 

maart en woensdag 15 maart. De rest van de informatie is wel juist. 

 

ADVIESGESPREKKEN 13 EN 14 FEBRUARI VOOR LEERLINGEN GROEP 8 

Vanaf volgende week zal Parro voor de ouders van de leerlingen uit groep 8 

worden opengezet. U kunt dan uw gesprek inplannen voor de data 13 of 14 

februari. 
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EVEN VOORSTELLEN….. STAGIAIRE STERRE KIELENSTIJN 

Ik ben Sterre Kielenstijn en ben 16 jaar oud en ik woon in Baarle- Hertog. Ik doe 

nu momenteel 

de opleiding onderwijsassistent op het ROC in Tilburg. Ik kom vanaf 6 februari 

stage lopen bij 

jullie. Ik ben dan te zien op de dagen maandag en vrijdag. 

Ik heb er super veel zin in om eindelijk stage te kunnen lopen, en te zien hoe het 

allemaal 

werkt. Ik ben heel benieuwd hoe het is om met kinderen te werken. 

Met vriendelijke groet, 

Sterre 

 

DUIMENACTIE HAALT Z’N DOEL! 

Het zal u vast niet ontgaan zijn. Vorige week hebben we als onderdeel van de 

“Veilig weer naar School week” de hele week onze ‘duimenactie’ gehouden. 

Met het uitdelen van rode  

Dat kan beter… Denk ook aan onze veiligheid!- duim en de groene ‘Goed 

bezig!-duim, was het doel om iedereen weer even bewust te laten worden van 

de verkeerssituatie bij school, het eigen (parkeer)gedrag en de 

verkeersveiligheid rondom de schooltijden. Hierbij is ook veel aandacht 

geweest voor het juiste gebruik van de Kiss & Ride strook bij school. Maar ook 

de fietsers die van de helling bij de kerk naar beneden fietsten, werden 

vriendelijk verzocht om de volgende keer gewoon over straat te fietsen en bij 

de brigadiers over te steken. Veiligheid voorop!  

 

Gelukkig pakten de meeste ouders / verzorgers, opa’s en oma’s alle instructies goed op en zijn er veel 

groene duimen uitgedeeld! De duimenactie werd door veel betrokken ouders gewaardeerd. Een dikke 

groene duim voor iedereen die de auto goed heeft geparkeerd, zowel op de parkeerplekken rondom 

de kerk of iets verderop bij o.a. de Plus en achter de Schakel, maar ook voor iedereen die de K + R 

strook op de juiste manier gebruikt heeft. 

 

Nog even op een een rij  

De meeste rode duimen werden uitgedeeld voor het niet of niet goed gebruiken van de 

Kiss & Ride strook en het fout en dubbel parkeren van de auto met brengen én halen. 

Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties waarin kinderen kriskras tussen de auto’s lopen 

en overal oversteken om bij school te komen. Let daarom ook altijd op uw snelheid als u 

het ‘rondje rond de kerk’ rijdt!  

 

Stop ook NIET meteen vooraan bij de kerk / eerste poort maar gebruik de K + R en rijd zover mogelijk 

de straat in, zodat u het kruispunt niet blokkeert en ook de voetgangers / fietsers de ruimte geeft om 

er langs te kunnen. U stopt op de weg (niet aan de kant) zodat het niet mogelijk is dat een andere 

auto voorbij rijdt. Er mag dus ook niet aan de kant van de kerk geparkeerd worden, want daardoor 

ontstaat er een dubbele rij met auto’s. Pas als u vooraan bij de hoofdingang van de school bent, laat u 

uw kind(eren) (of helpt even met) uitstappen en rijdt weer door. De auto’s achter u kunnen dan weer 

naar voren rijden en doorschuiven. Op deze manier is het veilig voor uw kind(eren) om over te steken 

omdat de volgende auto niet kan passeren en achter uw auto stopt. De kinderen kunnen dan via de 

stoep naar de ingang van het schoolplein lopen. Wilt u graag met uw kind(eren) meelopen? Parkeer 

dan uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken rondom de kerk of wat verderop bij o.a.  

de Plus, de parkeerplaats aan de Alphenseweg bij de Wildschut of achter de Schakel. Maar als het even 

kan, kom dan te voet of met de fiets naar school!  



 

 

 

 

Met het ophalen geldt eigenlijk hetzelfde. Als het autoverkeer rondom de kerk 

wordt verminderd, is het een meteen overzichtelijk en veiliger. Parkeer daarom uw 

auto in een parkeervak of iets verderop op een parkeerplaats.  

 

ALVAST INFORMATIE OVER DE CARNAVALSVIERING 17 FEBRUARI 

Beste ouders/verzorgers, 

Dit jaar vieren we carnaval niet op school, maar bij De Hooikar in 

Gilze. 

De kinderen mogen daar onder begeleiding van hun eigen leerkracht 

en OR leden een fijn carnavalsfeest gaan vieren. 

Denk aan hossen, schminken, glittertattoos, eigengemaakte 

optredens, noem het maar op! 

Kortom, een hele leuke ochtend voor de onderbouw en een leuke 

middag voor de bovenbouw. 

De kinderen mogen uiteraard verkleed komen. We hebben afgelopen jaren al ontzettend leuke 

creaties voorbij zien komen. 

Graag accessoires in de categorie: pistolen, zwaarden e.d. thuis laten. 

 

We sluiten de ochtend ( groep 1-3 ) en de middag ( groep 4-8 ) af op school dus de kinderen kunnen 

gewoon op school opgehaald worden op de normale tijd. 

 

PEUTERS EN KLEUTERS SAMEN AAN HET VOORLEESONTBIJT. 

Vorige week zijn de nationale voorleesdagen van start gegaan. De kleuters 

hadden daarbij de kinderen van peuterspeelzaal Pinokkio uitgenodigd. Ze 

hebben samen genoten van een mooi verhaal en kregen wat lekkers te eten 

en drinken. Het was heel gezellig samen! 

 

 

GROEP 4 NAAR AUTOBEDRIJF LAURIJSSEN 

Woensdag 25 januari is groep 4 op bezoek geweest bij Autobedrijf Laurijssen. We werden in twee 

groepen verdeeld. De ene groep kon zien hoe de auto er vanonder uitziet als hij op de brug staat. Zo 

konden ze goed zien wat er allemaal wel niet onder een auto zit! Hierna mochten ze zelf de banden 

verwisselen. Zo konden ze goed zien hoe de remschijven en remblokken werken. De andere groep 

ging kijken onder de motorkap. Ze keken hoe je de olie kan peilen, waar de koelvloeistof in moet en 

de ruitenwisservloeistof. Daarna mochten ze een lampje in de koplamp vervangen en via een tablet de 

lichten en de toeter besturen. Buiten stond ook nog een auto waar de airbag uit was geklapt, dat 

hadden we nog nooit zo gezien. Uiteraard werden er tussendoor ontzettend veel vragen gesteld. Al 

met al een heel leuk en leerzaam uitje!  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEERLINGEN 

02-02 Lise van Haperen 7-A  

04-02 Jørn van Enschot 1-2B  

04-02 Kaj van Nijnatten 3-A  

05-02 Nola Bekkers 3-C  

05-02 Bowen Gruijs 3-A  

05-02 Seth van Lieshout 4-B  

06-02 Wout Boemaars 5-B  

08-02 Pleun Spapen 1-2D   

    

                                                                                                      

 

 

 

 

                  

 


