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Schooljaar 2022-2023 nr. 7  19 december 2022 

Algemeen 

 

Open dag 31 januari 2023 
Op dinsdag 31 januari is er een “Open dag” om kinderen aan te melden op de Bolderik die 

vóór 1 oktober 2024 4 jaar worden. 

Tussen 8.30 en 16.30 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur bent u van hart welkom om een 

kijkje te komen nemen. 

Kent u onze school al goed en wilt een  jonger broertje of zusjes aanmelden? 

Dan kunt u een aanmeldformulier vinden op onze website (www.bsdebolderik.nl). 

 

Vanuit de Oudervereniging 
Beste ouders,  

Aan het begin van dit schooljaar hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheden tot 

betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Hierin hebben we aangegeven dat er een 

betaallink in Social Schools zou komen. Helaas, door storingen ziet het er niet naar uit 

dat deze betaallink op korte termijn geactiveerd kan gaan worden. 

We willen u daarvan op de hoogte stellen. 

De andere mogelijkheden tot betalen zijn uiteraard wel mogelijk: 

- Overmaken 

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer 

NL97RBRB0850094550 t.n.v. de Oudervereniging. Vermeld hierbij alstublieft de 

naam en groep van uw kind. Ook als u meerdere kinderen heeft. 

- Contant betalen 

Dit kunt u in een enveloppe met daarop de naam en groep van uw kind vermeld inleveren 

bij juf Cisca. 

- Betalen in termijnen 

Mocht u hier interesse in hebben kunt u contact opnemen met juf Cisca. 

 

Het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op €17.50 per 

kind. Let op dit is zonder bijdrage aan het schoolreisje. Later dit jaar zullen wij u 
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informeren over de bijdrage voor het schoolreisje. 

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd op deze manier. Mocht u nog vragen 

hebben, meer informatie willen over de oudervereniging en haar activiteiten, tips of 

ideeën hebben kunt u altijd contact opnemen met één van de ouders van de 

Oudervereniging. Op www.bsdebolderik.nl kunt u terug vinden wie de leden zijn. 

Ook kunt u met ons in contact komen via ov@bsdebolderik.nl 

 

Alvast hartelijk dank voor uw begrip! 

Oudervereniging bs de Bolderik 

 
 

Kerstviering op de Bolderik 
Komende donderdagavond is het zover! De Kerstavond 

is voor groep 1 (achternaam A t/m L) van 18:00u. tot 

19:00u. Groep 2 (achternaam van M t/m Z) is van 

19:00u. tot 20:00u. aan de beurt. 

 

Er zullen verschillende leuke activiteiten te doen zijn 

in de school. 

 

We zien u heel graag komende donderdagavond! 

 

Kerstkaarten ouderen 
Alle kinderen van groep 1 t/m 

groep 8 hebben een kerstkaart 

gemaakt op school. Deze 

kerstkaarten zullen wij in het dorp 

rondbrengen. Zo weten ook de 

ouderen dat er even aan hen 

gedacht wordt de komende tijd.  

 

Schoolraad 
Daniek en Siem hebben hun schoolraadperiode afgesloten. Samen met de zittende 

kinderen uit de schoolraad hebben zij 2 nieuwe kinderen gekozen. Dit zijn Sannah uit 

groep 7 en Lucas uit groep 6/7 geworden. We wensen ze veel plezier in de schoolraad. 

We hebben al veel met de schoolraad georganiseerd; de red de Sint wedstrijd, heel de 

Bolderik bakt en we zijn bezig met iets leuks op het schoolplein.  
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Nationale voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 25 

januari t/m 4 februari 2023. Ook op de Bolderik willen 

we deze periode extra tijd besteden aan voorlezen. 

Hiervoor zouden we graag opa’s en oma’s van de 

leerlingen uit willen nodigen om een verhaal voor te 

komen lezen in de klas van hun kleinkind. Het verhaal 

mogen zij zelf uitkiezen en meenemen. Als u een opa of 

oma wilt opgeven kan dit door de leerkracht van de 

desbetreffende groep een berichtje te sturen op 

Social Schools of via de mail.  

 

Cito-toetsen in januari 
In de weken ná de kerstvakantie gaan we in de groepen 3 t/m 7 aan de slag met de Cito-

toetsen. 

Tijdens de periode van het afnemen van de toetsen sluiten we het ouderportaal in 

Parnassys voor de landelijke toetsen. Op deze manier hebben de leerkrachten eerst tijd 

om de toetsresultaten te analyseren.  Zodra we hiermee klaar zijn gaat deze module in 

Parnassys weer open. 

 

Kerstvakantie 
Op vrijdagmiddag begint om 12:00u. de Kerstvakantie. We wensen iedereen hele fijne, 

gezellige feestdagen met elkaar. We zien de kinderen graag weer terug in het nieuwe 

jaar op maandag 9 januari. 
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