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Schooljaar 2022-2023  nr. 3          26 september 2022 

Algemeen 

 

Jaarplan 2022-2023 
De coronacrisis heeft natuurlijk veel gevraagd, ook van  

leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. 

Daarom trekt de overheid ook dit jaar weer extra geld 

uit voor het basisonderwijs. (Nationaal Programma 

Onderwijs) 

Ook op de Bolderik ontvangen we dit extra geld. 

We zetten dit geld in voor: 

*klassenverkleining (denk aan de 2 kleine groepen 3)) 

*scholing van leerkrachten 

*extra inzet van de onderwijsassistenten 

*aanschaf van extra materialen 

 

In het jaarplan beschrijven we een aantal doelen waar we in het komende jaar in het 

bijzonder aan willen werken. 

Dit schooljaar is vooral een verdieping en uitbreiding van de doelen van het vorige 

schooljaar. 

 

*Rekenresultaten  

Ook dit schooljaar is er extra aandacht voor het verhogen van de rekenresultaten.  

Met de invoering van een nieuw systeem, Leer Uniek, kunnen we onze resultaten nog 

beter analyseren en zo duidelijke doelen stellen. 
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*Cultuur en techniek 

We zetten in op extra cultuur en technieklessen. 

Cultuureducatie draagt bij aan kennisoverdracht, 

persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de 

maatschappij. Dit jaar hebben we weer nieuwe 

activiteiten ingepland. 

 

 

 

*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 met de 

tekst.  

We schaffen veel nieuwe boeken aan om de leesmotivatie 

te bevorden. 

 

*Evalueren 4 jaar continurooster 

Na 4 jaar werken met een continurooster blikken we terug en kijken we of de afspraken 

die we voor de komende jaren gemaakt hebben nog passen. 

 

Daarnaast gaan we dit schooljaar een nieuw Schoolplan schrijven. In dit document 

beschrijven we de plannen voor de komende 4 jaar. 

 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 11 oktober komt de schoolfotograaf. 

Van alle kinderen wordt onder schooltijd een portretfoto 

gemaakt en er worden groepsfoto’s gemaakt.  

Ook van broertjes en zusjes op de Bolderik wordt onder 

schooltijd een familiefoto gemaakt. 
 

 

 

Inloopmoment op donderdag 6 

oktober 
Op donderdag 6 oktober tussen 14.15 en 

15.00 uur bent u van harte welkom om samen 

met uw kind een kijkje nemen in de klas. 
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GEZOCHT     GEZOCHT     GEZOCHT     GEZOCHT 
Het crea-versierteam is op zoek naar ouders van bs De Bolderik om ons te komen helpen 

met versieren. Creatief zijn is niet perse een must, iets voor de school willen betekenen 

is een pre       Een aantal keer per jaar proberen wij de aula van de school weer in het 

juiste thema op te fleuren. Denk aan de 4 seizoenen en de grote feesten. 

Voor nu zijn we met erg weinig ouders en zijn we op zoek naar inspiratie!! 

Dus of je nu wel of niet creatief bent maar wel een steentje bij wil dragen door iets te 

betekenen voor school dan zoeken we jou!! 

Een keer of 7 per schooljaar versieren wij met veel plezier de aula zodat het erg leuk is 

voor alle kinderen om de gezelligheid in de aula te zien. 

Interesse? Laat het weten aan Arianne Stael / 0615399377 

Groetjes, 

het createam! 

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 5 oktober starten we met de Kinderboekenweek. 

We openen de Kinderboekenweek bij aanvang van de schooldag op het plein. 

Op school zijn wij er al  klaar voor! Het wordt een Gi Ga Groene Kinderboekenweek! 

 
 

Even voorstellen 
Dit schooljaar mogen wij weer een aantal Pabo studenten ontvangen op onze school. We 

kijken er naar uit veel van en met elkaar te leren. Hieronder stellen zij zich aan u voor.  
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Hallo! Ik ben Annika van de Lande - de Wit. Ik loop dit schooljaar 

stage vanuit de Pabo op de maandagen. Het eerste half jaar is dat in 

groep 4/5 bij juf Jeanette. Ik ben moeder van drie kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Ik heb 12 jaar als logopedist gewerkt en na een 

pauze van 6 jaar ben ik begonnen aan een carrièreswitch. In mijn 

vrije tijd zing ik graag musicalliedjes of lees ik een spannend 

jeugdboek. Vraag het gerust als u meer over mij wilt weten! 

 
Hoi allemaal! Mijn naam is Kiki Swinkels en ik ben twintig jaar oud. 

Vanaf dit schooljaar loop ik elk maandag stage op de Bolderik, te 

beginnen in groep 1/2. Ik heb hier heel erg naar uitgekeken en heb 

superveel zin in het komende schooljaar. Naast het stagelopen op de 

Bolderik ben ik ook kapster. Ik hoop een leuk en leerzaam schooljaar 

tegemoet te gaan en mezelf verder te ontwikkelen als toekomstige 

juffrouw. 

Hoi, mijn naam is Femke, 22 jaar. Dit schooljaar kom ik als 

eerstejaars pabostudent aan Avans Breda stage lopen op jullie 

school. Natuurlijk ben ik veel bezig met het zijn van een 

ijverige studente, maar daarnaast besteed ik een groot deel 

van mijn tijd aan creatieve dingen. Ik maak bijvoorbeeld graag 

armbandjes, kaarten en ik houd journals bij. Die creativiteit 

hoop ik graag in te zetten in mijn stage hier!  

 
Hoi, ik ben Myrthe van Doorn.  

Ik doe sinds dit jaar de opleiding Pabo aan de  

Avans Hogeschool in Breda. Ik vind het tot nu toe erg leuk.  

Ik ben 16 jaar, in november word ik 17. Ik woon in Hoogblokland, dat is 

een dorpje in de buurt van Gorinchem. Ik woon daar samen met mijn 

moeder en tweelingbroer en mijn vader woont in Nieuwendijk.  

Ik wil docent worden, omdat ik kinderen graag iets wil leren en er voor 

ze wil zijn. Door ze dingen te leren leg ik ook de basis voor hun toekomst en zo help je 

een kind een stukje verder. Ik hoop dat ik dit mag leren op deze stage school. 

Mijn naam is Lisanne Boom en ik ben 17 jaar. Dit jaar ben ik gestart 

aan de Pabo op Avans Hogeschool in Breda. Ik heb er enorm veel zin in 

om dit jaar op De Bolderik stage te gaan lopen en mijn eerste echte 

ervaringen op te doen in het basisonderwijs. 

Ik kom uit het kleine dorpje Babyloniënbroek waar ik samenwoon met 

mijn ouders en 2 broers. Op de zaterdagochtend werk ik bij de Spar, 

waar ik op het brood en achter de kassa sta. Daarnaast pas ik ook 

regelmatig op bij gezinnen in de buurt en doe ik veel activiteiten met kinderen bij de 
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kerk. Ik haal er enorm veel energie uit als ik kinderen om mij heen heb en hen te zien 

groeien in hun kunnen. Mede daardoor heb ik ook voor deze opleiding en dit beroep 

gekozen. 

Hallo allemaal! Mijn naam is Djezz van Biesen, ik ben 20 jaar en ik 

woon in Dussen. Ik ben eerste jaars student aan de Pabo. Deze 

studie volg ik op Avans in Breda. Hier heb ik te horen gekregen 

dat ik stage mag komen lopen op jullie school. Na 3 jaar 

onderwijsassistent op het koning Willem I heb ik hier met succes 

mijn diploma gehaald. Hierna was ik zo gemotiveerd voor het 

onderwijs dat ik de keus heb gemaakt voor de Pabo. 

 
Hallo, 

Ik ben Mariska Kornet, ik ben 19 jaar en ik woon in Werkendam. Ik 

zit in mijn 1e jaar van de opleiding leraar basisonderwijs en ik kom dit 

jaar bij jullie stagelopen. Ik hou van lezen en zingen en ik ben lid van 

de scouting. Ik geef daar nu ook al bijna een jaar leiding aan een 

groep kinderen van 8 t/m 12 jaar oud en ik vind het ontzettend leuk 

om te doen. Ik hoop veel van jullie te leren en ik zie er erg naar uit 

om bij jullie stage te komen lopen. 
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