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Schooljaar 2020-2021  Nr. 22     maandag  19 juli 2021    

Algemeen 
En weer kijken we terug op een bijzonder schooljaar.   

We dachten dat het een extra lang schooljaar zou worden van wel 42 weken…lekker veel 

ruimte om wat gemiste tijd van het vorige schooljaar in te halen.   

Maar helaas…het werd weer een kort schooljaar.    

We hebben ruim 5 weken gemist…tenminste in de klas. Gelukkig was er het 

thuisonderwijs.   

Er wordt veel gesproken over achterstanden in het onderwijs. Natuurlijk zijn er wel wat 

zaken blijven liggen. Maar wat hebben we ook veel geleerd…   

Woordenschat: Onze kinderen  weten opeens de betekenis van woorden als quarantaine, 

vaccin, virus en lockdown. 

Rekenen: Ze weten nu precies hoeveel anderhalve meter is, ze lazen in grafieken hoe het 

zat met het aantal besmettingen. 

Sociale vaardigheden: ze hoorden extra vaak dat we er moeten zijn voor elkaar, geef 

wat extra aandacht aan ouderen en…. hoe bleven ze het eens met broertjes en zusjes 

tijdens de lockdown.   

Maar we zagen ook dat kinderen heel tevreden kunnen zijn 

met kleine dingen, zonder dat er persé een tripje naar de 

Efteling in zat.   

Geen duur schoolreisje, maar gewoon met elkaar in de klas. 

Geen groot carnavalsfeest, maar gewoon een leuke middag 

waarop we een oliebol aten.   

In plaats van elkaar complimenten geven over je haar of over 

je trui, zeiden we nu: Wat heb je een leuk mondkapje. Hoe 

gemakkelijk passen kinderen zich aan, daar kunnen wij nog 

veel van leren.   

Wij zijn trots op deze kinderen en zijn niet bang dat ze 

achterstanden opgelopen hebben.   

Waar we zaken gemist hebben is er nog tijd genoeg het 

komende jaar of de komende jaren om dat in te halen.   

En groep 8…..  

Groep 8 heeft het supergoed gedaan. Wat een mooie Cito-score!  
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Alle groep 8 leerlingen hebben een prachtig, en zoals de minister graag hoort, een 

kansrijk schooladvies gekregen.   

Dus wat er ook gezegd wordt over achterstanden, met jullie komt het helemaal goed!   

Wij wensen Karlen, Mara, Jens, Stan, Jesse, Julian, Bas, Talha, Luke, Thijs, Lisanne, 

Valentijn, Matthijs, Rafael, Laura, Max, Isis, Ruben, Anna, Mels, Anne, Elise, Julia, 

Yannick, Tirza, Daan, Julia en Sven héél véél succes in het voortgezet onderwijs!   

  

Boek ’n Trip! 
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. 

Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app download je de 

leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog géén lid bent van de bieb. 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? 

Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit 

duizenden boeken. 

https://www.bibliocenter.nl/tp/boek-n-trip.html  

 

Festival! 
Festival is een vrolijk online zomerboek vol leuke en leerzame 

opdrachten. 

Festival is te downloaden voor alle jaargroep op 

www.malmberg.nl/festival.  

 

 

Bedankt! 
Beste ouders/ verzorgers van alle leerlingen van de Bolderik, 

Na dit schooljaar neem ik afscheid van de Bolderik. 

Ik ga een nieuwe uitdaging aan op basisschool de Sterrendonk in Oosterhout. 

Via deze weg wil ik u als ouders enorm bedanken voor het vertrouwen, de hulp, jullie 

openheid, de fijne gesprekken, de positieve feedback en vooral voor het brengen van 

zoveel lieve kinderen. 

Wat heb ik van jullie kanjers genoten en ze veel mogen leren. 

Ik heb mijn werk voor u en de kinderen altijd met heel veel enthousiasme, plezier, liefde 

en gedrevenheid gedaan. 

Ik zal alle mooie herinneringen aan de Bolderik op een speciaal plekje bewaren. 

 
Bedankt! 

Het is geen doei of dag, 

Maar tot ziens met een glimlach! 

Voor iedereen een hele fijne vakantie en we komen elkaar vast nog eens tegen….. 

Lieve groet, 

Aukje van Velthoven 
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Verkiezingen medezeggenschapsraad (MR)    
Zoals u in een vorige Bolderikbrief heeft kunnen lezen zijn er verkiezingen geweest voor 

de MR. Vanuit de personeelsgeleding heeft juf Christel zich herkiesbaar gesteld. Zij is 

herkozen. Juf Ilona, personeelslid, neemt vanaf volgend jaar geen zitting meer in de MR. 

Haar plaats wordt ingenomen door juf Janny. Dat betekent dat de personeelsgeleding 

van de MR volgend schooljaar bestaat uit juf Marceline, juf Christel en juf Janny.    

Jeanet van Velthoven, één van de ouders, neemt, na bijna twee termijnen van drie jaar 

te hebben vervuld, volgend schooljaar geen zitting meer in de MR. Haar plaats wordt 

volgend schooljaar ingevuld door Els Wisse.   

We bedanken Jeanet van Velthoven en juf Ilona voor hun inbreng en inzet in de MR.   

De oudergeleding van de MR zal volgend schooljaar bestaan uit Marthijn van der Wal, 

Helen van Oord en Els Wisse.  

Alle ouders bedankt voor het inleveren van hun stem voor de verkiezingen.   

Ook willen wij u namens de MR alvast een hele fijne vakantie toewensen!  

 

Kamp groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben een geweldig kamp achter de rug. Ze hebben onder 

andere hutten gebouwd, midgetgolf gespeeld, gezwommen, optredens gedaan en een 

gezellige disco gehad. Ook dit jaar hebben we weer een lekkere barbecue van slagerij de 

Kwant ontvangen.  
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Fijne vakantie! 
Vrijdagmiddag 23 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie. 

Wij wensen jullie allemaal een fijne, zonnige zomervakantie en we zien elkaar terug op 

maandag 6 september. 
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