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Schooljaar 2019-2020   Nr. 10 13 januari 2020 

Algemeen 

 

Open dag en inschrijven nieuwe leerlingen  
Op dinsdag 21 januari  2020  zijn  nieuwe leerlingen met hun 

ouders van harte welkom op onze Open Dag van 8.30 tot 

16.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.  Naast een rondleiding 

door de school is er gelegenheid tot het inschrijven van 

leerlingen die vóór 1 oktober 2021 vier jaar worden. 

 

Citotoetsen 
Deze én de komende weken wordt er in de groep 3 t/m 7 weer gewerkt aan de 

citotoetsen. Groep 8 heeft de toetsen al eerder gemaakt.  

Dit keer doen we dat meestal in de klas en niet meer in het “computerlokaal”. We 

hebben namelijk een grote zending nieuwe chromebooks ontvangen deze week. 

Zodra wij klaar zijn met het analyseren van de resultaten kunt u de uitslagen terugzien 

in Parnassys. 

 

Wijzigingen doorgeven in het ouderportaal van Parnassys  
Na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal, het dashboard.  

Onder het kopje ‘Personalia’ worden de personalia getoond.  

Wijzigingen met betrekking tot de personalia of noodnummers kunnen via deze pagina 

doorgegeven worden.  

U kunt dan klikken op het potloodje en de gegevens veranderen.  

Na controle klikt u op ‘wijziging doorgeven’.  

Op school krijgen wij dan een mail en zullen de wijzigingen zo snel mogelijk verwerken. 

Mocht u onverhoopt uw wachtwoord kwijtraken, dan kunt u dit melden aan de school via 

info@bsdebolderik.nl  

Wij zullen u dan nieuwe inloggegevens toesturen.  
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Gymrooster 
Vanaf maandag 3 februari zal het gymrooster gaan veranderen. Zie onderstaand schema 

met de nieuwe dagen en tijden.  

 
Tijd maandag donderdag 

8.30u. – 9.30u. 8 4 

9.30u. – 10.30u 6a  3 

10.30u. – 11.30u. 7 5 (pauze met bb) 

11.30u. – 12.30u.   

12.30u. – 13.30u.  6b 

 

Koningsspelen 17 april  
Het duurt nog even, maar toch alvast een bericht over de 

Koningsspelen. Er gaat namelijk iets veranderen. 

Op vrijdag 17 april worden de jaarlijkse Koningsspelen  gehouden op 

het sportterrein van v.v. Dussense Boys. Dit jaar worden de spelen nl. georganiseerd 

door de gemeente Altena. 

Voor deze dag zijn we op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden tijdens de 

Koningsspelen.  
· Groep 1/2 : Koningsspelen (spelen vinden plaats bij de Bolderik),  

· Groep 3 t/m 5: 09:30 – 12:00 Koningsspelen op het voetbalveld van    

  Dussense Boys. 

  De kinderen gaan hier met een bus naar toe. 

· Groep 6 t/m 8: 13:00 – 15:15 Koningsspelen. Op het voetbalveld van   

  Dussense Boys. 

                              De kinderen gaan hier op de fiets naar toe. 

Omdat de gemeente op tijd wil starten met de organisatie vragen wij nu vast om uw 

hulp. 

Inschrijven voor het begeleiden van een groepje kan vanaf vandaag via Social Schools 

bij de eigen leerkracht of via een mailtje naar lvanderpol@bsdebolderik.nl (juf Loes, 

leerkracht groep 6a). Aanmelden kan tot en met 31 januari. Geeft u in dit bericht ook 

aan bij welke groep u wilt begeleiden. Hier kunnen we dan zo veel mogelijk rekening mee 

houden. Bent u in de mogelijkheid om zowel ’s ochtends als ’s middags te begeleiden, dan 

horen we dit natuurlijk ook heel graag.  

Later volgt nog meer informatie over deze dag. 

 

Inhoud van de broodtrommels tijdens de lunch 
In het begin van het schooljaar hebben wij u een aantal tips gegeven met betrekking tot 

de inhoud van de broodtrommels tijdens de lunch. Dat ging best goed! Nu zien we echter 

dat het aantal ongezonde snacks tussen de middag toe gaat nemen. We zien steeds meer 

frikadellenbroodjes en zoete koeken verschijnen. We vragen u weer extra te letten op  
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het vullen van de trommels met een gezonde lunch. Zo zijn de verschillen tussen de 

maaltijden van de kinderen ook minder groot en dat bevordert de sfeer in de groep! 

 

Stagiaires 
Onlangs heeft juf Romy haar gymstage op onze school succesvol afgerond. We wensen 

haar veel succes met haar verdere opleiding! 

De eerstejaars stagiaires van de Pabo wisselen binnenkort van groep, ook hen wensen we 

veel succes dit tweede half jaar.  

 

Nationale Voorleesdagen ‘Voorlezen maakt je leuker’  
Van woensdag 22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale  

Voorleesdagen 2020. Om de voorleesdagen te starten gaan de 

kinderen uit alle groepen in kleine groepjes voorlezen aan 

kinderen uit een andere groep. Tijdens deze dagen gaan we 

extra aandacht besteden aan voorlezen in de klas.  

Doet u thuis ook mee?  

Hieronder een aantal tips om het meeste uit het 

voorleesmoment te halen.  

Boek kiezen  

In de bibliotheek is zoveel te kiezen dat het soms lastig is om 

een geschikt boek te vinden. Denk aan boeken met een thema 

en kies een boek dat op dat moment goed bij de 

belevingswereld van uw kind past, bijvoorbeeld: een baby op 

komst of tanden poetsen.  

Voorbereiding op het voorlezen  

Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Probeer samen 

met uw kind te bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.  

Voorleesrituelen  

Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: ‘Zo doen wij dat altijd!’. Ook bij 

voorlezen is dit belangrijk. Lees voor op een vertrouwd moment of op een vaste plaats 

met misschien een knuffel erbij. Zorg voor zo weinig mogelijk kans op afleiding.  

Hetzelfde boek voorlezen  

Vooral jonge kinderen kunnen eindeloos naar een verhaal luisteren en vinden het steeds 

weer prachtig. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er 

het feest der herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken 

ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes. Hetzelfde boek voorlezen hoeft dus niet saai 

te zijn.  

Voorspel samen het verhaal  

Na het bespreken van de kaft kunt u tijdens het lezen vragen hoe uw kind denkt dat het 

verhaal verder zou kunnen gaan. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om 

naar oplossingen te zoeken voor problemen.  

Kies eens een te moeilijk boek  

Een voorleesboek mag soms nét een beetje te moeilijk zijn. Als je het meerdere keren 

voorleest en je praat samen over het verhaal, heb je de meeste kans dat uw kind door 
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een boek geboeid wordt. Moeilijke woorden kunt u dan ook gerust bespreken om het 

verhaal beter te begrijpen.  

Laat uw kind vertellen  

Geef uw kind de gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Uw kind 

heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen 

ervaringen. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat het kind het verhaal zelf 

ook eens navertellen. Hiermee wordt het tekstbegrip gestimuleerd. 

 

W4Kangoeroe 

W4Kangoeroe is de grootste 

wiskundewedstrijd ter wereld, en daar kun 

jij je nu voor opgeven! De wedstrijd vindt 

plaats op school op donderdag 19 maart en is voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8. 

Iedere leerling krijgt na deelname een certificaat en een leuk aandenken. Deelname is 

€3- per leerling. Inschrijving is mogelijk tot 13 februari dus geef je snel op. Hieronder 

vind je het inschrijfformulier, vul dit in en lever het samen met €3,- in een envelop in bij 

de groepsleerkracht. Zin om te rekenen en te puzzelen? Doe dan mee! Kijk voor meer 

informatie op de website: www.w4kangoeroe.nl   
 

Inschrijfformulier 

 

Ja ik doe mee aan de W4Kangoeroewedstrijd: 

Naam:___________________________________________ 

Ik zit in groep:____________________________________ 

Lever dit inschrijfformulier, samen met €3,- in een envelop in bij je 

groepsleerkracht.  
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