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Schooljaar 2021-2022  Nr. 18 28 juni 2022 

Algemeen 

 

Overlopen naar de volgende groep op donderdag 14 juli 
Het is intussen alweer een paar jaar geleden, maar nu kan het weer! 

Op donderdag 14 juli gaan alle kinderen 

een kijkje nemen in de volgende groep en 

bij hun nieuwe leerkracht(en). 

Deze ochtend beginnen we 8.40 uur met 

een korte activiteit op het schoolplein. 

Alle groepen lopen, huppelen of dansen 

naar de nieuwe leerkracht(en). 

Blijft u gerust even staan om te kijken! 

 

Rapport en oudergesprekken 
De rapporten van de kinderen in groep 3 t/m 8 gaan op 14 juli mee maar huis. 

Aan het einde van het schooljaar willen de leerkrachten altijd nog graag een aantal 

ouders even spreken. Is dit voor uw kind het geval dan zal de leerkracht u uitnodigen 

voor een gesprekje.  

Het kan natuurlijk ook zijn dat er vanuit u nog vragen of opmerkingen zijn naar 

aanleiding van het rapport of naar aanleiding van het afgelopen schooljaar.  

Als dat het geval is nodigen wij u uit een bericht naar de leerkracht te sturen via   

Social Schools zodat er een afspraak gemaakt kan worden. 

 

Verkiezingen medezeggenschapsraad (MR) 
Zoals u in een vorige Bolderikbrief heeft kunnen lezen waren we 

op zoek naar nieuwe kandidaten voor de MR. 

Juf Marceline, personeelslid, neemt vanaf volgend jaar geen 

zitting meer in de MR. Haar plaats wordt ingenomen door meneer 

Mathijs. Dat betekent dat de personeelsgeleding van de MR 
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volgend schooljaar bestaat uit meneer Mathijs, juf Christel en juf Janny. 

Marthijn van der Wal, ouderlid, heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Er hebben zich 

geen andere kandidaten aangemeld en dus waren er voor de oudergeleding geen 

verkiezingen nodig. We zijn blij dat Marthijn van der Wal de voorzittershamer nog een 

keer ter hand neemt. 

We bedanken juf Marceline voor haar jarenlange inzet en inbreng in de MR, maar ook in 

de GMR (overkoepelende MR van de stichting Uniek) 

De oudergeleding van de MR zal volgend schooljaar bestaan uit Marthijn van der Wal, 

Helen van Oord en Els Wisse. 

Ook willen wij u namens de MR alvast een hele fijne vakantie toewensen! 

 

Stichting Buurtgezinnen 
Per 1 juni 2022 is Stichting Buurtgezinnen gestart in de gemeente Altena 

Kijk voor mijn informatie op onze website, onder het kopje “praktisch”. 

 

Corona 
Op dit moment steekt het coronavirus ook binnen de Bolderik weer de kop op. 

Zodra er meerdere besmettingen in één klas zijn zullen we u een berichtje sturen. 
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