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Rapport en oudergesprekken 
De rapporten van de kinderen in groep 3 t/m 8 gaan op 15 juli mee maar huis. 

Aan het einde van het schooljaar willen de leerkrachten altijd nog graag een aantal 

ouders even spreken. Is dit voor uw kind het geval dan zal de leerkracht u uitnodigen 

voor een gesprekje.  

Het kan natuurlijk ook zijn dat er vanuit u nog vragen of opmerkingen zijn naar 

aanleiding van het rapport of naar aanleiding van het afgelopen schooljaar.  

Als dat het geval is nodigen wij u uit een bericht naar de leerkracht te sturen via   

Social Schools zodat er fysiek óf digitaal een afspraak gemaakt kan worden. 

  

Studiedag 
Op vrijdag 2 juli zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag 

voor het team. 

 

Naar aanleiding van de nieuwe 

coronarichtlijnen  

Gelukkig gaat het de goede kant op met de besmettingen en kunnen er al veel 

versoepelingen plaatsvinden. Op school blijven we echter voorzichtig. We willen het 

schooljaar afmaken zonder nieuwe besmettingen. Het “snottebellenbeleid” blijft zoals 

voorheen. Heeft uw kind klachten dan geldt nog steeds: thuisblijven en zo nodig testen. 

Wat gaat er voor ons veranderen?  

*De leerlingen in de bovenbouw hoeven geen mondkapje meer te dragen in de gang.  

*De leerkrachten en andere volwassenen dragen alleen een mondkapje als ze de  

 anderhalve meter niet kunnen waarborgen. 

*Gesprekken met de leerkracht mogen weer in de klas plaatsvinden als hiervoor een 

afspraak gemaakt is.  

*Als een bepaalde activiteit hierom vraagt zijn we iets flexibeler in het loslaten van 

onze cohorten.  

 

 

http://www.bsdebolderik.nl/
http://www.bsdebolderik.nl/


 
 

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 
 

Gelukkig kan de musical van groep 8 opgevoerd 

worden voor de ouders. Overdag mogen alle 

kinderen naar de musical kijken. 

De ouders van groep 8 ontvangen hiervoor 

natuurlijk nog een uitnodiging. 
 

 

 

Geen vrijwillige bijdrage t.b.v. het continurooster 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen we geen vrijwillige bijdrage meer vragen 

voor het continurooster. 

 

Een fotojaarboek maken via Social Schools 
Het is vanaf vandaag mogelijk om via social schools een fotoboek te maken met de 

leukste schoolherinneringen van dit schooljaar! Kies je favoriete foto's of laat social 

schools automatisch een selectie voor je maken. Kies je favoriete kleur en omslag... 

bestellen en klaar! 

Je kunt dit fotoboek alleen maken via de web 

versie van social schools, dus niet via je de app 

op je telefoon!  

Ga naar een internet browser en typ 

daar www.socialschools.nl in. Log in met de 

gegevens die bij u bekend zijn.  

Links onder in beeld ziet u dan de knop: 

fotoboek maken.  

 

Kennismaken nieuwe groep 
Ook dit jaar gaan alle kinderen weer even 

kennismaken in de volgende groep. 

Hopelijk kunnen we het volgende schooljaar weer overrennen op het plein met heel veel 

publiek! 

 

Cultuurproject 
De laatste weken van het schooljaar zijn we in alle groepen 

bezig met ons cultuurproject ‘bewegen’. In de klas zal iedereen 

hier aandacht aan besteden. Daarnaast zullen alle groepen ook 

twee workshops krijgen, verzorgd door SNENS. Tijdens deze 

workshops gaan de kinderen het schoolplein op een andere 

creatieve manier ontdekken samen met een docent beeldende 

kunst of een docent podiumkunsten. We zijn benieuwd naar alle 

creatieve ideeën! 
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Nieuwe collega’s op de Bolderik 

Juf Anoek 
Mijn naam is Anoek van Opstal. Ik woon met mijn ouders in Drimmelen 

en ben twintig jaar oud. Ik zit in het laatste jaar van de PABO en mag 

vanaf volgend schooljaar stage komen lopen in groep 8 op de Bolderik bij 

juf Loes. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken, te bakken en ik 

ga graag leuke dingen doen met vriendinnen. Daarnaast werk ik in de 

zomer bij de midgetgolfbaan in Drimmelen. 

Met vriendelijke groet, Anoek. 

 

 

Juf Willemijn 
Beste ouders en verzorgers, 

Mijn naam is Willemijn van den Houten. 

Vanaf volgend schooljaar kom ik lesgeven op de Bolderik in de 

nieuwe groep 1/2. Ik kijk er naar uit om deze kinderen, samen met 

juf Marjoleine, te mogen begeleiden in hun ontwikkeling. 

Inmiddels heb ik ruim 15 jaar ervaring in het onderwijs als 

leerkracht en remedial teacher. Daarnaast geef ik 

aandachttraining aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit 

mijn eigen praktijk in Den Bosch. Dat is ook waar ik (alweer 40 jaar) woon samen met 

mijn twee kinderen van 11 en 14.  

Ik wens jullie nog een paar mooie schoolweken toe. Tot na de vakantie! 

Hartelijke groet,  

Willemijn. 

  

Juf Iris  
Hallo allemaal,  

Mijn naam is Iris Blom. Ik ben 23 jaar en woon in Hardinxveld-

Giessendam. In het nieuwe schooljaar volg ik mijn LIO-stage bij 

jullie op school. Ik ga samen werken met Lieke en Jopie bij de 

kleuters. In mijn vrije tijd ben ik het liefst actief bezig. Ik werk 

momenteel bij de gemeente, het zwembad, ik maak schoon bij een 

kantoor en ik doe promotiewerk. Verder geniet ik ervan om motor te 

rijden en de dag af te sluiten met lekker eten en de gezelligheid van 

mijn vrienden of familie.  

Ik kijk ernaar uit om bij jullie op school te komen werken! 

Hartelijk groet, Iris. 
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