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Algemeen 

 

Kledingactie 
Wat een enorme berg kleding is er afgeleverd bij de Bolderik. 

Totaal meer dan 900 kg! Hiervoor ontvangen wij een bedrag van 

€237,75 

De leerlingen van de leerlingraad hebben besloten het geld te 

doneren aan dierenambulance Altena en aan Sosijn. Sosijn is een 

kleinschalige, huiselijke begeleiding voor kinderen uit het speciaal 

basisonderwijs, ODC of MKD in Dussen. 

Iedereen hartelijk bedankt voor het inleveren van de kleding!  

 

Een klein feestje 
Op maandag 1 november, na een interessante studieochtend, hebben we met alle 

medewerkers van de Bolderik het 40-jarig onderwijsjubileum bij Stichting Uniek van juf 

Cisca gevierd. Een cultureel, maar ook zeker heel gezellig uitje. 

Tijdens het uitje zijn de leerkrachten ook naar een leuke kinderboekenwinkel geweest 

en hebben voor iedere groep een paar mooie 

nieuwe boeken gekocht! 

We kunnen dus weer volop aan het lezen. 

Natuurlijk hoort bij zo’n gelegenheid ook een 

traktatie voor de kinderen. 

Daarom hoeven de kinderen op woensdag 17 

november geen lunch mee te nemen naar 

school.  

 

Vanuit de Oudervereniging 
Bij deze Bolderikbrief is een extra flyer gevoegd vanuit de Oudervereniging. 
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Medezeggenschapsraad 
De MR is op 12 oktober voor de eerste keer bij elkaar 

gekomen in de nieuwe samenstelling voor dit schooljaar. 

We hebben de taken verdeeld en een vergaderschema 

gemaakt. Ook hebben we o.a. het jaarplan van De Bolderik 

besproken, het nascholingsplan en de schoolgids bekeken. 

Het jaarverslag van vorig jaar is goedgekeurd en op de 

website geplaatst. U kunt ons bereiken per mail: 

mr@bsdebolderik.nl, of spreek een lid uit de MR aan. 

We hopen op een fijne samenwerking dit schooljaar! 

 

Parkeren bij de school 
Regelmatig zien we dat ouders bij het brengen of halen van de kinderen de auto niet in 

de daarvoor bestemde parkeervakken, maar half op de stoep parkeren. 

Erg onhandig voor ouders die daar met kinderen of met kinderwagens lopen. 

Wij vragen u daarom hier rekening mee te houden en op de juiste plaatsen 

te parkeren. 

Wij werden hier ook op geattendeerd door de gemeente. Niemand zit te 

wachten op een BOA die langskomt om een bekeuring uit te schrijven!  

 

Trakteren met een verjaardag 
Op de Bolderik vinden we het een gezellige traditie dat kinderen 

hun klasgenootjes trakteren als ze jarig zijn. 

Wij zien natuurlijk het liefst een gezonde traktatie, maar ook 

een kleine traktatie. 

 

 

Studiedag team 
Vorige week maandag heeft het team een studiedag gehad van Kees van Overveld. De 

ochtend stond in het teken van gedrag. Er is onder andere aandacht besteed aan onze 

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling KWINK. Daarnaast hebben we het gehad 

over zelfbesef en zelfmanagement van kinderen. 

De volgende studiedag voor het team is op maandag 6 december. De leerlingen zijn 

die dag vrij. 

 

Ouderavond Passend Onderwijs 
Vanuit Samenwerkingsverband Driegang wordt op 24 november in Gorinchem een avond 

georganiseerd voor ouders met vragen over passend onderwijs. De flyer is de vinden op 

onze website (www.bsdebolderik.nl) onder het kopje ‘post’ of via deze link:  
https://drive.google.com/file/d/1njN9P1Z_1RKvRyShsi4IAIp7jEAxg7ZO/view   
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