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Schooljaar 2020-2021  Nr. 18     maandag 26 april 2021 

Algemeen 

 
 

Koningsdag 
Morgen, dinsdag 27 april,  is het Koningsdag en zijn 

alle kinderen vrij. 

 

 

 

Kledinginzamelingsactie 
We hebben een hele berg met 

kledingzakken verzamelt in de aula. 

Bedankt voor jullie hulp! Donderdag 

15 april kwam het busje van Second 

Life Textile alle zakken ophalen. De 

kinderen van groep 8 hebben 

geholpen met sjouwen. Ook hebben 

ze alle kledingzakken opgeteld en 

kwamen uit op een eindtotaal van 199 

zakken. 

 

In totaal is er wel 770 kilo 

verzamelt en daarmee hebben we 

een bedrag van 192 euro opgehaald 

voor de Bolderik! 

 

 

Om in de gaten te houden op social media 
Momo is op TikTok gezien door kinderen. Kinderen laten deze filmpjes aan elkaar zien. 

Op school krijgen we signalen van kinderen dat ze dit erg eng vinden. Dus misschien iets 

om in de gaten te houden. 
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Muziekles 

Na de meivakantie gaan we weer starten met de 

muzieklessen door een vakleerkracht muziek. 

Tijdens de lockdown hebben we afscheid genomen van 

meneer Rogier. Gelukkig hebben we een nieuwe muziekleraar 

gevonden. 

Zijn naam is Rolf Rombouts en hij heeft veel zin om te 

starten op de Bolderik. 

Ook de blazersklas in groep 6 gaat ná de meivakantie weer 

beginnen o.l.v. meneer Rolf. 

Alle muzieklessen zijn op woensdag. 

 

Een bericht vanuit de medezeggenschapsraad (MR)  

In het nieuwe schooljaar, 2021-2022, 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 Christel verloopt de termijn. Zij wil doorgaan 

met de MR en stelt zich herkiesbaar. Juf Ilona heeft 

aangegeven te gaan stoppen met de MR. Binnen het team is daarom gekeken of er 

andere teamleden interesse hebben. Er is vanuit het team één reactie gekomen en 

verkiezingen zijn daarom niet nodig. Juf Janny heeft aangegeven dat zij graag deel wil 

nemen aan de MR en zal vanaf volgend schooljaar samen met juf Christel en juf 

Marceline zitting nemen in het personeelsgedeelte van de MR. 

Voor Jeanet van Velthoven, één van de ouders van de MR, verloopt ook de termijn. Zij 

treedt af en stelt zich niet opnieuw herkiesbaar. We bedanken Jeanet voor haar tijd en 

inzet de afgelopen jaren!  

Wij zijn op zoek naar een nieuwe ouder die graag mee wil denken met de school. Naast 

zaken waar je als MR-lid officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies 

uitbrengen. Je kunt ook zelf zaken ter sprake brengen. Daarnaast worden er tijdens 

vergaderingen allerlei schoolse zaken besproken of ter discussie gesteld.  

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 21 mei aanstaande.  
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Buitenspelen met twee groepen 
Ook wij gaan een beetje versoepelen. Ná de meivakantie spelen we weer met twee 

groepen op hetzelfde plein buiten. 

 

Groepen in quarantaine  
Helaas hebben we al verschillende keren te maken gehad met een groep die in 

quarantaine moest. Iedere keer komt het weer onverwacht en het blijft heel naar. 

Gelukkig zijn wij door ouders steeds snel op de hoogte gebracht van een positieve test. 

De medewerking die wij van u als ouders krijgen verloopt goed. Dat maakt het voor ons 

een stuk gemakkelijker. Hartelijk bedankt! 

 

Meivakantie 
Vrijdagmiddag 30 april om 14.15 uur begint de meivakantie. 

We zien elkaar terug op maandag 17 mei. 

Fijne vakantie allemaal! 
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