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Schooljaar 2022-2023   nr. 11  6 maart 2023 

Algemeen 
 

Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
Vanaf vandaag starten de rapportgesprekken op school. We vinden het heel fijn u bij 

ons op school te mogen ontvangen. De kinderen van groep 7 mogen bij het gesprek 

aanwezig zijn. We willen u vragen rekening te houden met de ingeplande tijd van 10 

minuten per gesprek om een wachtrij op de gang te voorkomen. Heeft u nog meer tijd 

nodig dan de ingeplande 10 minuten? Dan vragen wij u een vervolgafspraak in te plannen 

bij de desbetreffende leerkracht.  
 

De week van de Lentekriebels   
Van 20 tot en met 24 maart doen we op basisschool 

de Bolderik mee aan de nationale projectweek van 

de Lentekriebels. Deze week geven we les over 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema 

voor de Week van de Lentekriebels 2023 is: ‘Wat vind ik fijn?’. Onderwerpen die hierbij 

aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en een positief 

zelfbeeld. In alle groepen wordt op het niveau van de kinderen aandacht besteed aan 

het onderwerp. De week begint met een opening in de aula met alle klassen. We zullen 

starten met het zingen van een gezamenlijk lied. We krijgen een voorstelling in de aula 

over Lentekriebels op donderdag 23 maart. Verder zullen de activiteiten deze week in 

de eigen klas plaatsvinden.  

Heeft u vragen over deze week, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht. 

Via deze website kunt u extra informatie vinden over de Week van de Lentekriebels: 

Week van de Lentekriebels: Informatie voor ouders - Seksuelevorming.nl  
 

Koningsspelen op donderdag 20 april 
Ook dit jaar heeft de gemeente Altena weer een sportdag geregeld voor alle scholen. 

Dit keer is het voor de groepen 1 t/m 8. 

Op onze kalender staat dat de sportdag op vrijdag 21 april is. 

 

 

http://www.bsdebolderik.nl/
http://www.bsdebolderik.nl/
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/week-van-de-lentekriebels-informatie-voor-ouders/
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Omdat niet alle scholen op dezelfde dag kunnen deelnemen is de datum voor de Bolderik 

gewijzigd. 

We doen nu mee op donderdag 20 april. Later krijgt u hier meer informatie over. 

 

Kledinginzamelingsactie 
Ook dit jaar organiseren we weer een kledinginzamelingsactie. 

Dus,,,mocht het mooie weer beginnen en u gaat de kast opruimen…bewaar de oude 

kleren, schoenen, lakens en handdoeken nog even voor de Bolderik. 

Van dinsdag 11 april t/m donderdag 13 april kan de kleding, textiel etc. worden 

ingeleverd bij ons op school. In de volgende Bolderikbrief ontvangt u meer informatie 

over de Kledinginzamelingsactie.  

 

Vanuit fanfare St. Ceacilia. 
Op 2 april organiseert muziekvereniging St Caecilia het jaarlijkse Lente Podium, JIJ 

KOMT TOCH OOK? 

Het word een fantastische middag met optredens van onze kids uit groep 6 met de 

blazersklas. Meneer Rolf en de Bolder Bande gaan ook iets gaafs laten horen, en zo nog 

velen meer. 

Dus kom allemaal op zondag 2 april om 14:00 naar 't Uivernest! 

Speel jij ook muziek of zing je en heb je zin om die middag op te treden, alleen of met 

een groepje, iedereen is van harte welkom. Geef je op via muziekopleiding@hank.nl 

Tot dan, groetjes van de opleidingscommissie, Sandra, Anton, Harm en Ninja. 

Muziekvereniging St Caecilia  

 

Vergoeding zwemdiploma C of Easyswim diploma 
Gemeente Altena vindt het van groot belang dat kinderen goed 

kunnen zwemmen. Om alle ouders en/of verzorgers aan te 

moedigen hun kinderen te laten leren zwemmen is er een nieuwe 

gemeente-brede regeling. 

 

Per 1 januari 2023 vergoedt de gemeente Altena een gedeelte van de kosten van het 

behalen van het zwemdiploma C of EasySwim Diploma. Dit geldt voor alle kinderen die in 

gemeente Altena wonen. De vergoeding bedraagt maximaal € 100,-. De vergoeding moet 

binnen 3 maanden na het behalen van het zwemdiploma aangevraagd worden. U kunt de 

aanvraag van de vergoeding op onze website vinden: www.gemeentealtena.nl/subsidies-

en-regelingen/ , klik daar op ‘voor mij of mijn gezin’ en vervolgens op ‘zwemles’. Tot slot 

op de blauwe button ‘vraag online de vergoeding aan’. Log in via DigiD en vul daar de 

gevraagde gegevens in. 

 

Vanuit de Toneelvereniging 
Beste kinderen! 

Na 3 jaar treden de toneelspelers van ‘t Hanks Genoegen weer voor 

jullie op! We hebben een heel grappig toneelstuk waar jullie gratis 

naar mogen komen kijken! Claire van der Westen en Eveline van den Dungen zullen 

http://www.bsdebolderik.nl/
http://www.bsdebolderik.nl/
mailto:muziekopleiding@hank.nl
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binnenkort in groep 6, 7 en 8 in de klassen komen vertellen waar het stuk over gaat. Het 

toneelstuk heet: De erfenis van tante Bella. Nou dat belooft wat! 

De uitvoering waar jullie naar mogen komen kijken is op zaterdag middag 25 maart om 

13.00u in het Uivernest. De uitvoering duurt ongeveer tot 15.00u en is voor alle kinderen 

gratis. Als er papa’s of mama’s meekomen dan moeten zij een kaartje van 8 euro betalen. 

Zien we jullie dan? 

Groetjes Toneelvereniging ‘tHanks Genoegen. 

 

Voorstelling Kasteel Dussen 
Zondag 19 maart 2023: Theater Van Santen speelt: De Kleine prins. 

Kijk op onze website voor meer informatie. 

 

Vanuit de gemeente Altena 

Ben jij de pleegouder die Gijs zoekt? 
Wist je dat er meer dan 23.000 pleegkinderen zijn in Nederland? Ook in de gemeente 

Altena zijn er kinderen en jongeren die (tijdelijk) bij pleegouders wonen, omdat hun 

ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Af en toe een weekend, een 

vakantie of zeven dagen in de week. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. 

Door het schoolhek beschikbaar te stellen helpt onze school bij het werven van nieuwe 

pleegouders. Dit is hard nodig. 

Maak het positieve verschil in het leven van een kind... 

Vigere Pleegzorg is dringend op zoek naar nieuwe pleegouders die willen zorgen dat 

kinderen niet alleen tijdens de schooluren, maar ook voor en na school een warme plek 

hebben waar ze zich goed voelen. Pleegouders zijn geen superhelden, maar juist hele 

gewone mensen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent en een 

pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie kan bieden. Er wachten nog steeds veel 

kinderen van 0 tot 18 jaar, op een veilige en stabiele plek. Nieuwe pleegouders zijn 

harder dan ooit nodig. De wethouder Wendy van Ooijen en ruim 30 basisscholen in de 

gemeente steunen het initiatief en dragen pleegzorg een warm hart toe. 

Informatieavond over pleegzorg Elke maand geeft Vigere Jeugdzorg een 

informatiebijeenkomst over Pleegzorg op een locatie of online. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt uitgelegd hoe je pleegouder kunt worden en is er ruimte voor al je 

vragen. Op woensdag 5 april is er van 20:00 tot 22:00 een informatiebijeenkomst over 

pleegzorg in De Hartenbrigade, Parallelweg 35 in Giessen. 

Heb je vragen of wil je graag meer weten over hoe je pleegouder kunt worden, dan ben 

je van harte welkom op een informatieavond. Je kunt je aanmelden via 

https://vigere.nl/agenda/. 
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