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Schooljaar 2020-2021  Nr.20                                    14 juni 2021    

Algemeen 

 

Mosquito 
Ook ná schooltijd is het schoolplein van de Bolderik een fijne plek om te spelen voor veel 

kinderen. 

De laatste tijd is het echter vaak erg druk op het plein. Veel jongeren gebruiken het 

schoolplein als hangplek en veroorzaken regelmatig veel overlast in de vorm 

geluidsoverlast, vandalisme en ze laten erg veel rommel achter. 

Er zijn al veel gesprekken geweest met de jongeren door jongerenwerkers en door de 

politie over hun gedrag op het plein. En ook wij vanuit de school spreken de jongeren aan. 

In  overleg met de gemeente is nu besloten een Mosquito te plaatsen. 

Op een moment van veel overlast wordt deze Mosquito geactiveerd en zal er een hoog 

geluid hoorbaar zijn. Mensen ouder dan 25 jaar horen dit geluid waarschijnlijk niet. 

Natuurlijk is het geluid dan ook te horen voor jonge kinderen die op dat moment nog op 

het plein spelen. 

We zien echter meestal gebeuren dat deze kinderen toch al vertrekken als de jongeren 

komen omdat het voor hen niet meer veilig voelt.  

 

Studiedag 
Op vrijdag 2 juli is er een studiedag voor de 

leerkrachten en zijn alle leerlingen vrij. 

 

Grote Rekendag 
Op woensdag 23 juni doen we in alle groepen weer 

mee aan de Grote Rekendag. Het is een dag die 

helemaal in het teken staat van rekenen. Het thema 

van dit jaar is ‘Op rekenreis’. 
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Kwink  
Ook de afgelopen weken hebben we weer gewerkt aan Kwink, onze methode 

voor sociaal emotionele ontwikkeling.  

Het thema dat de afgelopen weken centraal heeft gestaan was: Ik weet hoe 

ik een maatje vind als ik hulp nodig heb.  

 

Op dit moment werken we aan les 17: Ik kan mij verplaatsen in iemand met 

een andere mening.  

Daarna werken we tot aan de zomervakantie aan de volgende onderwerpen: 

- Ik herken mijn gevoelens als het me tegenzit (tegenslag). 

- Ik kan mijn sociaal-emotionele, positieve vaardigheden laten zien in de wijk. 

- Ik zie waarin onze groep dit jaar gegroeid is. 

 

Bij deze lessen hoort ook een koelkastposter voor thuis. Deze poster kunt u vinden in de 

bijlage. Met behulp van deze poster kunt u thuis met uw kind in gesprek gaan over 

sociaal-emotionele thema’s en emoties. 

 

Groepsverdeling 2021-2022 
Aan het einde van deze week sturen we u een brief met daarin de verdeling van de 

groepen voor het komende schooljaar. 

 

Halen en brengen 

Let u er op te parkeren in de parkeervakken bij het brengen en halen van uw kind(eren)? 

Dit kan natuurlijk beteken dat u iets verder moet lopen, omdat de vakken vlak bij school 

al bezet zijn.  

MR verkiezingen  

Vanuit de MR zijn er twee ouders die zich hebben aangemeld, omdat zij vanaf volgend 

schooljaar zitting willen nemen in de MR. Daarom worden er verkiezingen gehouden. In 

onderstaande stukjes stellen deze ouders zich aan u voor. U kunt onderstaand strookje 

t/m 25 juni laten inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind (1 stem per gezin): 

 

Hallo Allemaal,  

Ik ben Marieke Wildenberg en ik ben 38 jaar oud. Ik ben 

getrouwd met Peter en samen hebben we een zoon Bram. Bram zit 

in groep 5. Ik lees veel en onderneem graag leuke dingen. 

Daarnaast ben ik niet echt een sporter, maar heb mijn uitlaatklep 

gevonden in het hardlopen. 

In het dagelijkse leven werk ik als Algemeen Maatschappelijk 

Werker/Schuldhulpverlener in de gemeente Bergen op Zoom. Ik 

doe dit werk nu inmiddels 16 jaar en heb er nog steeds veel plezier in. Omdat ik in mijn 

werk mensen begeleid en ondersteun die vastlopen op verschillende vlakken in hun leven, 

blijft mijn werk uitdagend en elke dag anders. 
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Ik heb me aangemeld voor een functie binnen de MR 

omdat ik enthousiast werd van de oproep die gedaan 

werd in de Bolderikbrief. Ik wil graag bijdragen aan de 

ontwikkeling van de Bolderik en daarnaast wil ik als ouder 

iets betekenen en terugdoen voor de school.  Ik vind het 

belangrijk dat de stem van ouders meegenomen word in 

beslissingen. Wat ik meebreng is mijn positief kritische 

blik en resultaatgerichtheid. Vanuit mijn werksituatie 

ben ik getraind om vragen te stellen en te kijken naar 

het grotere geheel, met alle verschillende belangen. 

Groetjes Marieke 

 

Hoi ouders, 

Ik ben Els Wisse en ik ben getrouwd met Christian. Samen 

hebben wij 3 jongens: Melle (6 jaar, groep 3), Vic (4 jaar, 

groep 1b) en Otis (1,5 jaar).  

Ik heb me voor de medezeggenschapsraad (MR) verkiesbaar 

gesteld. Het lijkt me leuk om mee te denken en beslissen 

over het beleid en de toekomst van de Bolderik. Omdat 

Melle en Vic in verschillende klassen zitten krijg ik dingen 

mee van verschillende kanten. Dit kan ik gebruiken als input 

voor de MR. Over een paar jaar gaat ook Otis naar school, 

dus ik verwacht dat ik de komende 10 jaar nog verbonden 

blijf met de Bolderik. Daarnaast ben ik voor mijn werk veel 

bezig met wetgeving en beleidsstukken. Dus kom maar op 

met het meedenken over het beleid!  

Als je vragen hebt kan je me altijd aanspreken. Sinds kort 

sta ik weer een paar dagen in de week aan het schoolplein 

van de kleuters.  

Groeten, 

Els Wisse 

 

 

 

 

Strookje MR-verkiezingen  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

MR verkiezingen Bolderik oudergeleding (inleveren kan t/m vrijdag 25 juni) 

 

0 Marieke Wildenberg 

0 Els Wisse 
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