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Schooljaar 2019-2020  Nr. 8, 25 november 2019.  

Algemeen 

 

De Sint op school…. 

 
In de aula is alles weer mooi versierd rond het thema Sinterklaas. 

Er is zelfs een echte stal voor Ozosnel! Hartelijk bedankt Versiercommissie! 

 

En… de Sint in de kerk 
Afgelopen week hebben alle kinderen een kleurplaat mee naar huis gekregen vanuit de 

werkgroep Gezinsviering.  

Zaterdagavond 30 nov. om 19.00 uur brengt Sinterklaas een bezoek aan de kerk. Alle 

kinderen zijn welkom en als je de kleurplaat gekleurd hebt, mag je deze meenemen. 

 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Dinsdag 19 november hebben alle groepen een spectaculaire 

science show gezien. Het thema van de show was zwaartekracht.  

Na afloop van de show hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een 

flyer gehad van de professor. Op deze flyer staat een verwijzing 

naar de website van Mad Science. Op deze site kunt u meer 

informatie vinden over het inschrijven voor de naschoolse cursus. 

Aan deze cursus zijn kosten verbonden. De kinderen gaan tijdens 
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de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties onder 

leiding van een professor. 

Voor meer informatie kunt u terecht op: inschrijven.mad-science.nl 

 

Kwink 
Kwam uw kind thuis met verhalen over Condor en 

Kalkoen? Of over ‘op tijd offline’? Dat zou kunnen! 

Wij hebben in alle groepen namelijk 

geëxperimenteerd met de methode Kwink. Met 

behulp van Kwink leert uw  

kind belangrijke lessen voor het leven. Het 

oefent hiermee zijn sociaal-emotionele 

vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van 

belang. Een groep waarin kinderen zichzelf 

kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als 

pesten niet voorkomt. Ook mediawijsheid en 

burgerschap komen hierin aan bod. Dit 

schooljaar gaan wij Kwink een plaats geven 

binnen ons onderwijs. 

 

Bolderik Kerstfair  
Op donderdag 19 december organiseren we een 

Bolderik Kerst fair voor alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en familie leden. In en om de 

school is er van alles te doen en te beleven, met en voor de kinderen. Er is live muziek, 

een levende kerststal en in diverse klassen is er iets leuks te maken/knutselen. Noteer 

19 december in uw agenda. De inloop is van 18.30 uur tot 20.30 uur.  

 

Om dit mogelijk te maken hebben we uw hulp nodig. Wilt u voor ons mee sparen? 

• Glazen potten (groter dan olvarit potjes) 

• Lege wc rollen 

• AH mini’s winterdorp (gratis mini bij elke €15,-) 

 

Voor deze avond zijn we ook nog op zoek naar hulp (groot) ouders. Geef u op door een 

mail te sturen naar ematheusen@bsdebolderik.nl. We zoeken nog stoere vaders/opa’s 

met een vuurkorf en hout die buiten een warme sfeer kunnen maken.  
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