
 
 

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.bsdebolderik.nl 

 
 

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.bsdebolderik.nl 
 

 
 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022  Nr. 15  16 mei 2022     

Algemeen 

 

Schoolreis  
Morgen (17 mei) gaan de kleuterklassen naar 

de Katjeskelder in Oosterhout. Alle 

voorbereidingen zijn getroffen. De kinderen, 

juffen en OV ouders hebben er heel veel zin 

in! 

De week daarop zullen de groepen 3 t/m 7 

naar Safaripark de Beekse Bergen gaan. De 

brieven met verdere informatie zijn voor de 

vakantie meegestuurd met de Bolderikbrief 

van 19 april.  

 

Themaweken cultuur 
De komende weken zijn we in alle groepen bezig met ons cultuurthema: Beroepen. Zo 

gaan de kleutergroepen aan de slag met de bouw, groep 3 met de boerderij, groep 3 – 4 

met het thema ziekenhuis, groep 5 met de douane, groep 5/6 met techniek, groep 6 met 

het werken met flora en fauna, groep 7 met veiligheid en de groepen 8 houden een 

beroepenmarkt. Op vrijdagmiddag 3 juni bent u om 14.15 uur van harte welkom om in de 

klassen van uw kind te kijken wat er zoal gedaan is.  

 

Studiedag op 25 mei 
Het team van de Bolderik heeft op woensdag 25 mei een studiedag. De kinderen zijn 

deze dag vrij. De donderdag en vrijdag daarna zijn de kinderen ook vrij vanwege 

Hemelvaartsdag. 
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Studiedagen 2022-2023 
Naast het vakantierooster dat eerder gedeeld is zijn er volgend schooljaar ook een 

aantal studiedagen voor het team waarbij de kinderen een vrije dag hebben. 

 

Maandag 31 oktober (de maandag ná de herfstvakantie) 

Maandag 5 december (we vieren Sinterklaas op vrijdag 2 december) 

Vrijdag 10 februari 

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag) 

Dinsdag 30 mei (de dag ná Pinksteren) 

Maandag 26 juni 

 

Het vakantierooster van volgend schooljaar is te vinden op onze website 

www.bsdebolderik.nl.  

 

Website 
Op de website van de Bolderik kun je onder het kopje “praktisch/Bolderikbrief-post” 

regelmatig informatie vinden over activiteiten voor kinderen die in de omgeving te doen 

zijn. 

 

Juf Aukje 
Hoewel we aan het einde van het vorige schooljaar afscheid namen van juf Aukje is ze 

de afgelopen maanden toch nog regelmatig op school geweest voor ondersteunende 

taken. 

Vanaf vorige week is juf Aukje gestart op haar nieuwe school. 

We wensen haar natuurlijk veel succes. 

 

ANWB streetwise 
Op vrijdag 20 mei doen alle kinderen op school mee met het programma van ANWB 

streetwise. Er zullen praktische verkeerslessen worden gegeven op school.  

Groep 1 en 2: Toet toet 

De kinderen herkennen verkeersgeluiden en oefenen met oversteken 

Groep 3 en 4: Blik en klik 

De nadruk ligt op de actieve verkeersveiligheid, zoals veilig oversteken en de noodzaak 

van het gebruik van een autogordel. 

Groep 5 en 6: Hallo auto 

De kinderen gaan zelf remmen in een auto van de ANWB om te kijken naar de remweg 

en de reactietijd.  

Groep 7 en 8: Trapvaardig 

Er wordt een parcours gefietst waarbij fietsbeheersing en gevaarherkenning aan bod 

komen. De kinderen nemen hun fiets mee naar school deze dag.  
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Een bericht vanuit de 

medezeggenschapsraad (MR) 

In het nieuwe schooljaar, 2022-2023, 

zal de MR van bs de Bolderik wederom 

bestaan uit drie ouders en drie 

teamleden. Ouders en leerkrachten 

mogen voor een periode van drie jaar 

plaats nemen in de MR. Na die drie jaar 

moeten zij aftreden maar mogen zich wel herkiesbaar stellen.   

Voor juf Marceline verloopt de termijn. Zij heeft aangegeven te gaan stoppen met de 

MR. Wij willen juf Marceline ontzettend bedanken voor de vele jaren die zij zitting 

heeft genomen in de MR en GMR. Dit heeft zij altijd met veel inzet en kennis van zaken 

gedaan. We gaan haar zeker missen!  Binnen het team is gekeken of er andere teamleden 

interesse hebben. Er is vanuit het team één reactie gekomen en verkiezingen zijn 

daarom niet nodig. Meneer Mathijs heeft aangegeven dat hij graag zitting wil nemen in 

de MR. Hij zal vanaf volgend schooljaar samen met juf Christel en juf Janny zitting 

nemen namens het personeel in de MR.   

Voor Marthijn van der Wal, één van de ouders van de MR, verloopt ook de termijn. Hij 

treedt af, maar stelt zich herkiesbaar. Mocht u zich verkiesbaar willen stellen en 

zitting willen nemen in de MR, dan kunt u zich aanmelden als kandidaat. Hiervoor kan een 

mail worden gestuurd naar mr@bsdebolderik.nl. Wanneer er meer aanmeldingen van u als 

ouders komen, zal er een verkiezing uitgeschreven worden.  Voor informatie over de MR 

kunt u zich uiteraard altijd wenden tot één van de leden van de MR. Let op! De 

inschrijving sluit op 30 mei aanstaande.    

KWINK 
Hieronder vindt u in het kort de inhoud van les 16 t/m 20 van Kwink. Dit zijn de lessen 

tot aan de zomervakantie. 

 

De lessen 16 t/m 20 van Kwink 

Les 16: Ik ontdek wat zelfvertrouwen is en weet hoe mijn zelfbeeld invloed heeft op      

mijn gedrag. 

Les 17: Ik onderzoek hoe ik passend kan reageren als ik emoties zie bij een ander. 

Les 18: Ik weet wat mijn aandeel is in een conflict of vervelende situatie. 

Les 19: Ik kan samen met anderen bedenken hoe je iets oplost en een compromis kunt 

sluiten. 

Les 20: Ik ontdek waarin ik het afgelopen schoolseizoen gegroeid ben. 

 

Kwinkslagen 

In de eerste Bolderikbrief hebben we u geïnformeerd over de 5 basistechnieken die dit 

schooljaar aan bod komen. Deze vijf basistechnieken helpen de kinderen om zich te 
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ontwikkelen in hun sociaal emotioneel leren. In de methode worden deze technieken 

“kwinkslagen” genoemd. Een kwinkslag komt meerdere malen per jaar aan bod zodat de 

kinderen de technieken goed kunnen oefenen. Tijdens les 16 t/m 20 gaan we aan de slag 

met de volgende kwinkslagen: 

 
Les 16                            les 17 t/m 20                                    
 
Koelkastposter voor thuis 

Kwink brengt vier keer per schooljaar de Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en 

kinderen thuis. Door middel van de poster kunt u thuis is gesprek gaan met uw kind over 

de onderwerpen die op dat moment ook centraal staan tijdens de lessen. Rondom de 

woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les 

kort samengevat. Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft. U 

ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie 

die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen 

over hun emoties te praten. De vierde koelkastposter kunt u downloaden door op 

onderstaande link te klikken: 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/   
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