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Schooljaar 2020-2021  Nr. 6                2 november  2020    

Algemeen 

 

Corona, afstand houden, gesprekken, sfeer op school…. 
Steeds vaker bereiken ons berichten over besmettingen met het coronavirus van ouders 

en familieleden van onze leerlingen. 

Daarom is extra voorzichtigheid geboden. 

Bij de onderbouw zien we dat het soms erg druk is tijdens het brengen en halen. 

Wij vragen u daarom om, als uw kind naar binnen is gelopen of naar buiten komt, meteen 

ruimte te maken op de stoep en niet te blijven staan, zodat afstand houden mogelijk is. 

Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk alleen naar school. 

Laat de oudere kinderen, indien mogelijk, alleen naar school komen en naar huis gaan of 

blijf aan de overkant van de straat.  

Natuurlijk blijft het jammer dat we u niet vaker een kijkje kunnen laten nemen in de 

school, maar via Social Schools betrekken wij u zoveel als mogelijk bij de activiteiten. 

De sfeer op school is goed en binnen de beperkende maatregelen proberen we, naast de 

leervakken, ook zoveel mogelijk “extra” activiteiten door te laten gaan. 

Zo gaan we natuurlijk op aangepaste wijze een leuk Sinterklaas- en Kerstfeest 

organiseren. 

De gesprekken met ouders voeren we ook zoveel mogelijk digitaal of telefonisch. 

Voor sommige gesprekken wordt een uitzondering gemaakt. 

 

In quarantaine na een coronabesmetting binnen het gezin 
Als één of meerdere mensen binnen uw gezin corona hebben gehad, dan gaat de 

quarantaineperiode van 10 dagen voor de overige gezinsleden in nadat de besmette 

persoon klachtenvrij is en dus weer naar buiten kan. 

Dit kan dus betekenen dat kinderen nog 10 dagen in quarantaine moeten blijven terwijl 

de besmette ouder alweer naar buiten en aan het werk mag. 
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Schoolfotograaf 
In de vorige Bolderikbrief hebben we laten weten dat we 

de inlogkaarten van de schoolfotograaf over ongeveer 3 

weken zouden krijgen. Het bedrijf heeft laten weten dat 

dit mogelijk wat later zou kunnen worden.  

 

Kwink  
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen 

gebruiken we de methode Kwink voor het sociaal emotioneel 

leren.  

In de afgelopen lessen hebben we het gehad over een eigen 

keuze maken. Bij deze lessen heeft de kwinkslag “de keuze-

check” centraal gestaan. Zie afbeelding. 

 

De komende periode gaan we in de lessen aan de slag met volgende onderwerpen: 

- eigen kwaliteiten benoemen 

- kwaliteiten van anderen benoemen 

- omgaan met eigen boosheid (onderbouw) en ergernissen (midden- en bovenbouw) 

bij conflicten. 

- rekening houden met een ander op het schoolplein 

- goede keuzes maken bij het samenspelen met anderen en leren hoe ze sterk 

moeten staan als vrienden vragen om een “foute” keuze te maken 

 

Kwink heeft ook een koelkastposter voor thuis ontwikkeld. Met deze poster kunt u thuis 

in gesprek gaan met uw kind over sociaal- emotionele thema’s en emoties. De 

koelkastposter kunt u in de bijlage van deze brief vinden.  

 

Cultuur 
Deze weken zijn we in alle klassen bezig met het 

thema dans. Via Cultuurpunt Altena krijgen alle 

groepen een workshop dans of wordt er een dansvoorstelling getoond.  

De groepen 1/2 krijgen de dansvoorstelling Amelia te zien, waarbij de kinderen ook zelf 

aan de slag gaan met dans en emoties.  

De groepen 3, 4 en 4/5 krijgen een 1-2tje te zien, er wordt door twee dansers een 

bijzondere dans uitgevoerd met een groot T shirt. Uiteraard gaan de kinderen ook zelf 

aan de slag.  

De groepen 5 en 6 krijgen een workshop breakdance van een echte breakdancer. 

De groepen 7 en 8 gaan op 11 november, als de maatregelen het toelaten, naar de Grote 

olympische spelshow. De week erna krijgen ze nog een workshop in de klas.  

Door de coronamaatregelen kunnen we dit cultuurthema helaas niet met u afsluiten. We 

houden jullie via Social Schools zoveel mogelijk op de hoogte van alle danservaringen!  
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Schoolraad  

In de schoolraad van de Bolderik zitten leerlingen uit 

groep 6, 7 en 8. Zij denken mee over verbeteringen 

die zij en medeleerlingen door willen voeren in de 

school. Daarnaast organiseren zij een aantal 

activiteiten gedurende het schooljaar. Dit schooljaar 

zitten Noa, Laura, Jens en Owen in de schoolraad. 

 
 

Tekenwedstrijd op de Bolderik 

De schoolraad heeft voor de vakantie een tekenwedstrijd georganiseerd rondom het 

thema van de Kinderboekenweek. De opdracht was het ontwerpen van een tijdmachine 

waarmee je af kan reizen naar verschillende tijdperken. Er zijn ontzettend veel 

tekeningen ingeleverd en het was heel moeilijk om een winnaar te kiezen in iedere bouw. 

Uiteindelijk is dit wel gelukt! De winnaars zijn: Saar Middendorp uit groep 1/2a, Lexanne 

uit groep 4/5 en Xander uit groep 6. Hun tekeningen staan op de kaft van het boek dat 

alle kinderen van de Bolderik hebben geschreven tijdens de Kinderboekenweek. 

Daarnaast hebben zij nog een kleine prijs ontvangen. Gefeliciteerd alle drie! 
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