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Schooljaar 2022-2023               17 januari 2023 nr. 8 

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 u een  jonger 

broertje of zusjes meteen aanmelden? 

Dan kunt u een aanmeldformulier vinden op onze 

website (www.bsdebolderik.nl) of ophalen op 

school.  

 

Wilgentipi leerlingenraad 
Op donderdag 12 januari is er een 

tipi gebouwd op het kleuterplein. 

Het idee kwam vanuit de 

schoolraad om het plein groener 

te maken. Hieronder vertellen 

Lucas en Pleun hierover: 

 

Lucas van der Loo en Pleun van 

Driel: 

Vandaag werd een tipi gebouwd 

door Corné Bossers en Wim 

Bossers (de vader van Corné).  
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Corné zijn werk is boswachter bij Staatsbosbeheer. Hij onderhoudt bossen. Omdat hij 

boswachter is moet hij bomen snoeien, zodat ze verder 

kunnen groeien. Met deze afvaltakken heeft hij onze tipi 

gemaakt. De dikke takken hebben 4 jaar nodig om te 

groeien. De dunne takken hebben 3 jaar nodig om te 

groeien. Wij hebben als schoolraad het schoolplein 

groener gemaakt. Want de dikke takken die in de grond 

staan gaan weer groeien. Je mag die takjes er niet 

afbreken. Wij hopen ook uiteraard dat dit nog heel lang 

mee gaat. En alle kinderen van de hele school er in kunnen 

spelen. Zonder dat dit kapot wordt gemaakt. Alvast 

bedankt! 

 

We bedanken Corné en Wim voor het maken van deze 

tipi. Ondanks dat het de hele dag regende bouwden ze 

gewoon door! 

 
Hierboven zie je de schoolraad de dunne takken “vlechten” door de dikke takken.  

 

Vooraankondiging Kledingactie Leerlingenraad 
Vorig schooljaar is onze leerlingenraad ook actief geweest met het organiseren van een 

kledinginzamelingsactie. Ook dit voorjaar gaan we dat weer doen. 

U kunt uw oude kleding, handdoeken, beddengoed ect. dus bewaren en later inleveren op 

school.  

 

Knuste Stars 2023 “Viva Hollandia” 
Jaaaaa!!!!! Bijna is het weer zover! 

Op zondag 29 januari gaan we er weer een te gekke middag van maken! 

Doe jij ook mee? 

Samen, alleen of met een groep? Dansen, zingen, 

muziek maken, alles kan! 

Schrijf je in door het inschrijfformulier dat is 

uitgedeeld op school in te leveren bij je 

leerkracht of door jouw inschrijving te mailen 

naar knustestars@outlook.com. 

Vind je meedoen nog iets te spannend? Kom dan 

zeker kijken naar je klasgenoten en vrienden en 

feest met ons mee die middag! 

Iedereen, jong en oud, is welkom!  

Zaal open vanaf 13.30u. - start show 14.00u. 

Tot zondag 29 januari in ‘t Uivernest in Hank! 

Feestelijke groetjes! Commissie KnusteStars.  
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KWINK 

Hieronder vindt u in het kort de inhoud van les 8 t/m 11 van Kwink. Dit zijn de 

lessen tot aan de carnavalsvakantie. 

 

De lessen 8 t/m 10 van Kwink 

Les 8: Ik leer doorzetten in moeilijke situaties. 

Les 9: Ik leer meer over een goede vriendschap (onderbouw); ik laat zien waar ik 

voor sta als ik pestgedrag zie (midden- en bovenbouw). 

Les 10: Ik vertel eerlijk als er iets misgegaan is (onderbouw); ik weet wat ik kan 

doen als er iets misgegaan is (midden- en bovenbouw). 
 

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 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 

8 t/m 10 gaan we aan de slag met de volgende kwinkslagen: 

   
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 tweede koelkastposter kunt u downloaden door op 

onderstaande link te klikken: Koelkastposter 2 
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