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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! 

Ons Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO):  

Na de vakantie hebben verschillende groepen hun thema afgesloten en 

wordt er op dit moment weer gestart met een nieuw thema. We nemen 

u mee in het ontwikkelingsgericht onderwijs. Hoe gaat het opstarten 

van een thema eigenlijk in zijn werk. De leerkrachten sturen op de 

leerlijnen de kerndoelen die daarbij horen. Aan de hand daarvan 

bedenken zij een thema. Hoe een thema wordt opgebouwd is 

afhankelijk van de leerlingen. De vragen die zij hebben over het thema, 

bepalen de richting voor het thema. Vervolgens vindt er spel of 

onderzoek plaats en krijgen de leerlingen samen met de leerkracht 

zicht op wat zij willen weten. De leerkrachten monitoren het spel of het 

onderzoek en letten erop dat er voldoende verdieping plaatsvindt, 

door het rollenspel te observeren er echt informatie wordt verzameld 

en er nieuwe begrippen aan de orde komen. Deze nieuwe kennis wordt 

in de groep gedeeld en er wordt besproken hoe en wat er is geleerd. 

Vervolgens wordt er in de bovenbouw samen bepaald welke sociaal-

culturele praktijk (SCP) de groep samen op wil bouwen. Voor alle 

groepen geldt dat de echte wereld in de school wordt gehaald en 

daarnaast de leerlingen  een bezoek brengen aan ‘de echte wereld’ 

bijvoorbeeld een museum, winkel, restaurant of ander bedrijf dat bij 

hun thema past en waar zij vanuit de praktijk spelenderwijs kunnen 

leren en onderzoeken om zo hun thema in de school verder vorm te 

kunnen geven.  

Met al deze nieuwe informatie en kennis gaan zij aan de slag op school. 

Tijdens deze fase vindt er eveneens verdieping in het leerproces plaats. 

Iedereen heeft een rol in het thema. Ook dit wordt gemonitord door de leerkracht. Zij letten er goed 

op dat elke leerling een rol van betekenis heeft en of dus iedereen meedoet. Hierbij kunt u denken aan 

adviseurs, inrichters, technici, verkopers, directeuren, koks, kassamedewerkers enz.  

Tussendoor evalueert de leerkracht voortdurend het proces met de leerlingen en wordt er ook 

gereflecteerd. Hierbij leren we van en met elkaar, waarbij de onderwijskwaliteit telkens het 

uitgangspunt is.  

De leerlingen van de bovenbouw onderzoeken wat er allemaal nodig is voor hun SCP, waar zij 

rekening mee moeten houden, welke werknemers er nodig zijn, hoe zij geld kunnen verdienen of 

besparen, waar zij t.a.v. het milieu rekening mee moeten houden enz. Maar ook hoe er reclame moet 

worden gemaakt voor hun bedrijf en aan welke regels dat gebonden is bijvoorbeeld. Een grote 

ondernemersklus dus waar een heel plan voor bedacht en geschreven moet worden.  Ook de 

leerlingen van de onderbouw onderzoeken van alles voor hun SCP, echter verloopt dit veel meer 

spelenderwijs.  

Tijdens het onderzoek of spel in de praktijk wordt er volop geëxperimenteerd door de leerlingen. Daar 

leren zij enorm veel van. Zij zijn met taal, rekenen en lezen bezig maar ook burgerschap, geschiedenis, 

aardrijkskunde en handvaardigheid zitten volop verweven in de thema’s. Bij een thema als restaurant 
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gaat het niet alleen om lekker eten in een mooi 

ingericht restaurant bijvoorbeeld maar ook om voedselverspilling, aantal calorieën en hoe je met 

klanten omgaat. En bij een thema als dinosaurussen komen de termen paleontoloog en verschillende 

namen van fossielen voorbij waardoor er weer even meer ingezoomd wordt op geschiedenis, 

natuurkunde en aardrijkskunde. Op de doelen die bij het thema aan bod komen wordt door de 

leerkracht bewust gestuurd. De leerlingen worden naar de zone van naaste ontwikkeling gebracht 

door goed te observeren en te bepalen wat hun volgende stap in het leerproces is. Eigenaarschap voor 

de leerlingen is daarbij een groot goed. De leerkracht weet echter precies bij welke onderdelen de 

leerlingen ondersteuning nodig hebben om deze vervolgens te kunnen beheersen.  

Door het spelenderwijs en onderzoekend te kunnen leren, zijn zij ontzettend nieuwsgierig en is de 

betrokkenheid bij onze leerlingen enorm hoog. Elke dag een feest om te mogen leren!  

 

Jubilarissen 

Afgelopen donderdag en vrijdag werden er twee jubilarissen van onze school in het 

zonnetjes gezet. Juf Franca werkt al 25 jaar op De Bolster en meneer Jos is al 10 jaar 

brigadier voor onze school.  

Voor juf Franca hadden de kinderen samen met juf Tamara in het diepste 

geheim heerlijke taarten gebakken met de ouders waar ze samen van hebben 

genoten in de klas. Juf Tamara en de kinderen hadden de klas versierd en elke 

leerling gaf een mooie bloem waardoor dat samen een prachtige kleurige bos 

bloemen werd. En juf Franca wOok vanuit het team was er natuurlijk speciale 

aandacht voor onze jubilarissen.  

Meneer Jos werd ‘s morgens door ons feestelijk ontvangen tijdens de 

ochtendpauze met taart en hartelijke felicitaties. Een prestatie van formaat als 

je zo lang belangeloos in weer en wind als brigadier de school helpt. Voor juf 

Franca was er na school nog een speciaal moment waarbij we met het team een 

jubileumliedje hebben gezongen voor onze jubilaris die eveneens van een prestatie van 

formaat mag spreken en daarna hebben we alweer van een heerlijke taart mogen 

genieten.  

  

Onze brigadiers werken samen met de Bolster en De Wildschut. Dit jaar werden de jubilarissen van de 

brigadiers op de Wildschut gehuldigd. De burgemeester hield speciaal voor hen een woordje, waarna 

zij met een mooie bos bloemen, koffie en gebak het jubileum samen hebben gevierd. Naast meneer 

Jos waren er meer jubilarissen waarvan ik er toch één speciaal wil noemen. Dat is mevrouw 

Dini.  Onlangs is zij als brigadier namelijk gestopt na 43 jaar brigadieren. Dat verdient naar mijn 

mening wel een extra vermelding in ons Bolsterbericht 

 

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur 

 

 
HAD U OOK AL EEN BEETJE GEHOLPEN? GIRO 555 

Vorige week is er een klein stukje geschreven in  het Bolsterbericht over de aardbevingen in 

Turkije en Syrië en de vele hulp die daar nodig is. Heeft u er aan gedacht om te helpen door 

€1,00 te doneren, indien mogelijk? Vooraan in de hal staat een speciale bus waarin u uw gift 

kunt doneren.  

Zo kan iedereen van basisschool De Bolster een steentje bijdragen. Dank u wel! 

 

 

 

 



 

 

WIST U DAT:  

 u altijd voor verlof (buiten artsenbezoek) een verlofformulier in moet vullen. 

Dit levert u dan in bij de leerkracht of juf Helma. Doe dit zo tijdig mogelijk. U krijgt 

daarna te horen of het verlof wel of niet is toegekend. 

 u uw kind nu aan kunt melden voor volgend schooljaar. We zijn al druk bezig 

met de nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar.  

08-03 voetbal gr. 7-8 gaat NIET door ivm weersomstandigheden 

15-03 voetbal gr. 7-8 

 

FEEST BIJ DE BRIGADIERS!  

Vrijdag 3 maart 2023 was het tijd voor een feestje met de brigadiers want er waren weer een aantal 

jubilarissen van de partij. Met mooie woorden en een grote bos bloemen werden zij door 

burgemeester Derk Alssema in het zonnetje gezet voor hun verdiensten de afgelopen jaren. Ook 

ontvingen zij een oorkonde, die door Maria de Vet namens VVN afdeling Gilze en Rijen overhandigd 

werd. Een leuke ochtend, waar een enthousiaste club brigadiers onder het genot van een kop koffie en 

stuk taart gezellig met elkaar kon bijkletsen. (foto: Cor de Kok) 

Brigadiers Gilze is erg blij met iedereen die in weer en 

wind in de feloranje jas op straat staat. Dankzij de inzet 

van de brigadiers, kunnen vele kinderen veilig oversteken 

op weg naar school en op de terugweg naar huis. De 

jubilarissen van dit schooljaar werden dan ook extra 

bedankt voor hun tomeloze inzet, want veiligheid staat 

voorop!  

Ook al vond de bedankochtend voor de brigadiers op de 

Wildschut plaats, onze eigen meneer Jos werd ook naar 

voren geroepen omdat hij inmiddels al 10 jaar op straat 

staat. Samen met meneer Jan kwam hij gezellig even langs, maar moesten weer op tijd vertrekken om 

hun werk op de Bolster voort te zetten. Verder werden jubilarissen John de Vet, Lenie Hoefmans en 

Kim Jesaijes in het zonnetje gezet omdat ze al vijf jaar als brigadier actief zijn. Ook Bernadette 

Laarhoven heeft dit mooie jubileum gehaald, maar kon helaas niet aanwezig zijn.  

We namen deze ochtend ook afscheid van Diny Schortinghuis, die ruim 43 jaar met veel plezier 

gebrigadierd heeft. Volgend jaar zou haar 45 jarig jubileum zijn, maar helaas lukt het Diny om 

gezondheidsredenen (o.a. door de nasleep van Corona) niet meer om als brigadier op straat te staan. 

Al met al een hele prestatie die een groot applaus waard was. De klas van juf Suzanne had een 

prachtig boeket geknutseld want Diny is de oma van meester Ray, die stage loopt in groep 1/2 B. Diny, 

ook namens de Bolster ontzettend bedankt voor de geweldige inzet en hulp al die jaren!  

Brigadiers gezocht!  

Wil jij je net als deze jubilarissen ook gaan inzetten om de kinderen veilig over 

te laten steken? Zeker nu iedereen merkt wat voor een drukte (en soms chaos) 

het kan zijn op de Tip en rondom school, is het extra van belang dat er 

voldoende brigadiers op straat blijven staan! Meldt je dan aan via 

brigadiersgilze@gmail.com en sluit je aan bij een fijne club mensen die 

verkeersveiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Ook als je niet iedere 

week tijd hebt, maar je bijvoorbeeld wel 1x per maand wilt helpen, dan horen 

we het graag! Je kind(eren) mogen dan s ’ochtends eerder naar de klas of s 

’middags wat langer blijven dus daar hoef je je dan geen zorgen over te maken. Behalve een 

bedankochtend of gezellig koffie drinken na het brigadieren, wordt er ook jaarlijks een superleuk uitje 

voor zowel de volwassen- als de leerling brigadiers georganiseerd. Kortom: je hulp wordt door zowel 

school, ouders als leerlingen zeer gewaardeerd en je krijgt er een goed gevoel voor terug! Veiligheid 

centraal, deze jas past ons allemaal.  
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THEMA AFSLUITING GROEP 7A, GESCHREVEN DOOR YASIN ALHARIRI 

Wat hebben we gedaan ? 

In het begin van het thema kregen we de naam van het thema, de naam was 

Train your heart eat smart. Daarna moesten we de volgende dag een 

verpakking meenemen van thuis en kijken wat er in zit en hoeveel suiker daar 

in zit. Er was een bak met suiker klontjes daar moesten we naar de 

verpakking kijken hoeveel suiker per 100 gram en dat moest je delen door 

vier, een verpakking was per 100 gram 14 klontjes suiker en het 125 gram 

dus dat was wel heel veel we leerde dat we per dag maximaal 18 klontjes 

suiker dus het was nog 4 klontjes en het was de maximum suiker per dag. 

 

Menukaart maken 

We moesten met een groepje menukaart maken voorgerecht maken, een 

hoofdgerecht en een nagerecht. Ook moesten we het gezond maken en ook 

drinken moesten we in de menukaart zetten en drinken moest ook gezond 

zijn. We kregen een blad dat we met ons tweetal moesten doen en dingen 

die gezond zijn bij gezond zetten en dingen die ongezond zijn bij ongezond 

zetten. 

 

Thema afsluiting 

Als laatste hadden we een thema afsluiting aan het eind van het thema en we 

moesten bedenken wat we gingen worden. Uiteindelijk werden we een 

sportcafé, een restaurant, een informatiemarkt en een quiz. Toen bedachten 

we wie er komt en hoeveel mensen komen om boodschappen te gaan doen. 

We bedachten dat we 1 iemand gingen uitnodigen en dat was een familielid, 

als dat familielid niet kon komen dan mocht je buurvrouw | buurman. 

Diegene die kon komen moest 3 euro meenemen want we hadden 

boodschappen gedaan en dat geld moesten we dus terug hebben. 

Toen kwam iedereen die kon komen en we hadden groepjes van 5 en 6 gemaakt maar sommige 

ouders konden niet komen. 

Afgerond hebben we 20 euro aan fooi over gehouden en daar gingen we kijken wat we met deze fooi 

gingen doen 

 

TERUGBLIK OP CARNAVAL 2023 

Wat hebben we genoten!! Zowel in de ochtend als in de 

middag hebben de leerlingen en leerkrachten van de 

Bolster de Hooikar op z’n kop gezet! Veel geschminkte 

gezichten, stoere glittertattoos en mooie kleurplaten 

hebben we voorbij zien komen. Dat de Bolster vele 

talenten in huis heeft weten we ook. Maar het hossen, 

dansen en springen maakte het carnavalsfeest toch echt 

compleet.  

Wij willen graag alle hulpouders, de Jeugdraad, de 

Leuttappers, Jumbo Hapers en in het bijzonder de 

Hooikar bedanken voor het mede mogelijk maken van 

deze fantastische dag.  

 

Namens de Ouderraad, 

Michelle, Peggy, Debby en Daniëlle 

 



 

 

 

LEERLINGEN 

09-03 Niek van Oosterwijk 1-2D  

10-03 James Clemens 1-2B  

11-03 Rob van der Bruggen 4-A  

11-03 Flo van der Heijden) 3-B  

14-03 Izzy Klaassen 6-A  

14-03 Willem Roozen 4-B  

15-03 Teun Hartjes 8-B  

15-03 Suze van Kaathoven) 8-A  

TEAM   

12-03 juf Maryse    

   

                                                                                                      

 

 

                  

BUITENSCHOOLS NIEUWS 

KIAK ROEFELDAG 2023 

Op woensdagmiddag 29 maart organiseert KiaK weer de Roefeldag. Tijdens 

deze activiteit kun je een kijkje achter de schermen nemen bij verschillende 

bedrijven in en rond Gilze. Wil je hier graag bij zijn, geef je dan wel snel op! 

 

De Roefeldag is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 van de 

basisschool. In verschillende tijdvakken ga je die woensdagmiddag op 

bezoek bij 3 bedrijven, waar je van alles te weten komt en ook zelf de handen 

uit de mouwen mag gaan steken. De kosten voor deze activiteit zijn €3,- per 

kind en inschrijven is nodig voor deelname. Je stelt daarvoor zelf een groepje samen met 

klasgenootjes, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, neefjes of nichtjes en geeft jullie als groepje 

op voor deze activiteit. De groepjes moeten uit minimaal 4 en maximaal 6 kinderen bestaan. Belangrijk 

is het ook dat een van jullie ouders als begeleider voor het groepje opgegeven wordt, om jullie deze 

middag te begeleiden. Inschrijven doe je via dit digitale formulier en moet uiterlijk 19 maart gedaan 

zijn. Je ontvangt dan verdere informatie via de mail. Heb je nog vragen over de Roefeldag? Stuur die 

dan naar roefeldag@kiak.nl. Hopelijk tot 29 maart allemaal!  

 

KINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS 18-03-2023 
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