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Algemeen 

 

Soms een andere juf of meester… 
Ook juffen en meesters op de Bolderik worden natuurlijk weleens 

ziek of soms alleen verkouden. Gelukkig kunnen we nu vrij snel 

getest worden en hoeft de afwezigheid bij verkoudheid niet lang 

te duren. 

Tot nu toe is het ons steeds gelukt om alle klassen te voorzien 

van een leerkracht. 

Sommige leerkrachten werken hiervoor wat extra en soms is er 

nog een invaller beschikbaar. 

Om dit allemaal rond te krijgen kan het ook voorkomen dat er wat gewisseld wordt 

tussen leerkrachten én kan het voorkomen dat we een groep opdelen.  

Fijn dat alle collega’s zo hun steentje bijdragen! 

Op deze manier doen we ons uiterste best om te voorkomen dat we groepen naar huis 

moeten sturen, uitsluiten kunnen we dit natuurlijk niet. 

Juf Cisca. 

 

Schoolfotograaf 
De schoolfoto’s zijn gemaakt. Over ongeveer 3 weken verwachten wij de inlogkaarten 

van de fotograaf te krijgen. Als wij de kaarten hebben ontvangen geven wij deze aan de 

kinderen mee naar huis. Op deze inlogkaart staat een voorbeeldfoto en een persoonlijke 

inlogcode. De inlogkaart met unieke code geeft u toegang tot de webwinkel waar de 

bijbehorende foto`s kunnen worden bekeken en besteld.  

 

Een nieuwe vloer! 
Dit schooljaar krijgen alle gangen en klaslokalen een nieuwe vloer. 

Omdat dat nogal een grote klus is wordt het vervangen van de vloer in delen gedaan. 

In de herfstvakantie beginnen we met het vervangen van het eerste deel. 

De lokalen van de groepen 6, 7A, 7B, en 8  en de bijbehorende gang zijn als eerste aan 

de beurt. 
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Speculaas actie                                                                 

Dit schooljaar zouden we weer de traditionele 

speculaas actie organiseren.                      

Om het jaar verkopen kinderen van de Bolderik 

speculaas om geld op te halen voor de school én voor 

een goed doel. 

Vanwege alle corona maatregelen lijkt het ons niet 

verstandig om kinderen langs de deuren of 

familieleden te laten gaan. Vandaar dat we hebben 

besloten deze actie dit schooljaar niet te doen. 

We hopen dat we volgend schooljaar deze leuke actie wél kunnen organiseren en op uw 

steun mogen rekenen.  

 

KWINK 
We geven u hier weer kort informatie over de lessen KWINK, onze methode voor sociaal 

emotioneel leren. We hebben ons in alle groepen gericht op het onderwerp ‘Positief 

communiceren’. Het is belangrijk dat kinderen leren hoe positieve communicatie 

bijdraagt aan een veilige groep. We leren de kinderen na te denken voordat ze spreken, 

te benoemen wat er feitelijk gebeurt, vriendelijk te blijven en rekening te houden met 

de gevoelens van de ander. In alle groepen verwijzen we naar de Kwinkslag ‘positief 

communiceren’, welke u in de bijlage kunt vinden.  

 

Close Reading 
Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een 

tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de 

tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, 

redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier 

om draait. Bij Close Reading werkt de leerkracht met een tekst of een prentenboek. 

Leerlingen lezen deze tekst of het prentenboek meerdere keren, verdeeld over 

verschillende lessen. De leraar stelt vragen over de tekst die leerlingen stimuleert om 

dieper in een tekst of prentenboek te duiken.  

Op de Bolderik hebben de leerkrachten de afgelopen studiedag een cursus gevolgd op 

het gebied van Close Reading. Hier komt later in het jaar nog een vervolg op voor de 

leerkrachten.  De komende tijd zullen we hiermee in de klas aan de slag gaan.  

 

Een brief van de Sint 
Aan alle kinderen uit Hank, 

Ik moet nu iets gaan vertellen wat ik helemaal niet leuk 

vind! Dit jaar is er géén grootse intocht in Hank voor mij 

en mijn Pieten. Dat vind ik erg jammer, maar het 

Coronavirus is er nog steeds. Ik wil niet dat er kinderen, 

pieten of andere mensen ziek worden.  

Gelukkig mogen de pieten nog wel ’s nachts over de daken lopen en kunnen ze alle 

cadeautjes veilig bij iedereen bezorgen. O ja, ik zou het natuurlijk wel heel leuk vinden 
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om knutselwerkjes, brieven en kleurplaten te krijgen. Ik kan er uren naar kijken en daar 

word ik altijd heel blij van. Dus willen jullie die toch maken voor mij? Stop ze maar in je 

schoen dan nemen de pieten ze wel mee en komt er iets lekkers of leuks voor terug.  

Natuurlijk doe ik wel mijn uiterste best om een bezoekje aan de Bolderik te brengen. 

Daar gaan de juffen en meesters het zo regelen dat het veilig is voor iedereen. 

Hierover later meer. 

Lieve groeten van …… de Sint vanuit Spanje. 

 

Herfstvakantie 
Donderdagmiddag om 14.15 uur begint de herfstvakantie. 

Maandag 26 oktober beginnen we weer! 

Denkt u eraan zelf even een hoofdluiscontrole te doen voor de school weer begint? 

Veel herfstplezier! 
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