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Schooljaar 2020-2021  Nr. 15                     1 maart 2021 

Algemeen 

 

Opstart na de vakantie 
Intussen zijn we alweer goed gewend in de klas. 

En dit allemaal volgens richtlijnen en maatregelen. Dat gaat echter prima. 

We blijven voorzichtig en we merken dat ouders goed meewerken. Kinderen die 

verkouden zijn worden thuisgehouden, waar nodig worden kinderen getest en als het 

soms onduidelijk is overleggen we even met elkaar. Fijn dat dit zo kan! 

 

Werk in uitvoering op de Bolderik 
Al een aantal vakanties is er hard gewerkt op de Bolderik. 

Dat begon natuurlijk 1½ jaar geleden met het aanleggen van de 

klimaatinstallatie. 

Na 15 jaar “nieuwe” Bolderik was er toch alweer het een en ander versleten. 

-In alle gangen en lokalen is een nieuwe vloer gelegd 

-Alle lokalen en gangen zijn geschilderd en op de meest kwetsbare plaatsen is    

 lambrisering aangebracht 

-Alle noodverlichting is vervangen 

-Alle vakken met houtsnippers op het plein zijn vervangen door kunstgras 

Binnenkort worden de brandmeldinstallatie en de inbraakinstallatie nog vervangen. 

Daarna is het gebouw weer helemaal klaar voor de toekomst! 

 

Opruimactie 
We hebben goede zaken gedaan via de website en hebben veel items verkocht. 

Intussen hebben we al een bedrag van 500 euro opgehaald voor het nieuwe 

buitenspeelmateriaal. 

Op de website van de Bolderik onder het kopje “opruimactie” staan nog steeds een 

aantal items te koop. 

De items blijven nog een paar weken staan…..maar ook op de Bolderik is de uitverkoop 

begonnen. 

Vanaf nu verkopen we alles voor de helft van de aangegeven prijs. 
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Wilt u nog iets kopen? 

Stuur dan een bericht naar info@bsdebolderik.nl 

 

Vluchtelingenwerk 
Vluchtelingenwerk organiseert middels het project 'Bekend maakt Bemind' 

ontmoetingen met vluchtelingen. Tijdens voorlichting- en ontmoetingsbijeenkomsten 

wordt feitelijke informatie over vluchtelingen gedeeld, maar vooral een persoonlijk 

verhaal van iemand die gevlucht is. Aan de hand hiervan wordt de dialoog aangegaan. Om 

niet te praten óver, maar mét vluchtelingen. 

Op onze website www.bsdebolderik.nl onder het kopje “post” kunt u hierover meer 

informatie lezen. 

 

Kwink 
Kwink! Herkent u dit woord uit vorige Bolderikbrieven?  

Het is de naam van onze methode voor sociaal-emotioneel  

leren. De kinderen hebben de eerste lessen over  

belangrijke vaardigheden voor nu en later al gehad.  

De volgende basistechnieken hebben we al besproken: 

• Positief communiceren- Doe als condor  

• Verantwoorde keuzes maken- De keuze- check 

• De zelfontspanner- In een ander verplaatsen 

 

De komende tijd gaan we aan de slag met de techniek: 

• Code help- een ander helpen 

 

In de lessen die gepland staan, gaan we het hebben over: 

Iemand anders op een goed de manier helpen. De kinderen leren bij de les gebruik te 

maken van de basistechniek, Code help. Ook gaan we met de kinderen in gesprek over 

wat zij nog willen leren met Kwink en waarin ze willen groeien. Verder leren de kinderen 

hoe ze tijdens het samenwerken rekening kunnen houden met een ander (onderbouw) en 

positief communiceren (midden- en bovenbouw) en leren de kinderen hoe ze moeten 

omgaan met het gevoel van spijt als ze een foute keuze hebben gemaakt. Ze maken 

hiervoor gebruik van De Keuze-check. 

 

Kwink heeft weer een nieuwe koelkastposter voor thuis ontwikkeld. Met deze poster 

kunt u thuis in gesprek gaan met uw kind over sociaal- emotionele thema’s en emoties.  

De onderwerpen op de poster sluiten aan bij de onderwerpen die de komende weken op 

school behandeld worden. De poster kunt u in de bijlage van deze brief vinden.  

 

Doe ook mee met W4kangoeroe op 18 maart 2021! 
Het is weer bijna zover! Tijd voor de reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart 

op heel veel scholen wordt georganiseerd en zo ook op bs de Bolderik. 

Alle kinderen vanaf groep 3 mogen eraan meedoen. 

Wil jij je hersens laten kraken? Doe dan mee en schrijf je in bij je juf of meester.  
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Schrijf je naam op een envelop met daarin 3 euro en geef deze aan jouw juf of meester. 

Let op: uiterlijk tot en met donderdag 11 maart kun je je inschrijven. 

 

Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. Wie gaat de uitdaging aan? Meedoen is 

belangrijker dan winnen. 

Wil je oefenen vooraf? Kijk dan eens op: https://www.w4kangoeroe.nl  

 

 

 

 

 

 

Gevonden op het schoolplein! 
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