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Schooljaar 2020-2021  Nr. 8                   17 december 2021 

Algemeen 

 

Open dag dinsdag 25 januari 
Op dinsdag 25 januari 2022 is er een 

open dag voor nieuwe leerlingen en hun 

ouders op basisschool de Bolderik.  

U bent van harte welkom om een kijkje 

te komen nemen. In verband met de 

coronamaatregelen maken wij graag een 

afspraak met u. Hiervoor kunt u ons 

bellen (0162-402431). Wij kijken dan 

samen naar een geschikt tijdstip.  

Tijdens de rondleiding ontvangt u 

allerlei informatie over de school en 

kunt u al uw vragen stellen. Daarnaast bent u eventueel in de gelegenheid uw kind aan te 

melden wanneer de school bij uw ideeën en wensen aansluit.  

Het aanmeldingsformulier en alle belangrijke informatie over de Bolderik is te vinden op 

de website www.bsdebolderik.nl.  

 

Wat een verrassing!  
Een tijdje terug werd ik op het schoolplein 

verrast door een aantal kinderen  die mij namens 

de Oudervereniging een prachtig cadeau 

aanboden! Hartelijk bedankt hoor! 

Na de jaarwisseling gaan we 

het bordje ophangen. 

Juf Cisca 
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Fotoalbum Social Schools 
Wilt u een album maken voor uw kind van de foto’s in Social Schools? Dan kan u dit doen 

via de app van Social Schools. Wanneer u een foto aanklikt staat onderin de optie 

‘fotoboek maken’. De foto’s blijven 2 jaar beschikbaar. 

 

Kerstfeest 
Iets vroeger dan verwacht, maar gelukkig was alles op tijd geregeld! 

Wij kijken terug op een geslaagde dag met een kersttocht, een bezoek aan de kerststal 

in de kerk, traktaties onderweg en een hoop gezelligheid in de klas! 

De OV heeft alle kinderen chocomel, een worstenbroodje en een presentje kunnen 

geven, fantastisch! Dank jullie wel, ouders! 

En …aan alle leden van het bestuur van de Oudervereniging die geholpen 

hebben…hartelijk bedankt! 
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Kerstwens vanuit het team van de Bolderik 
Voor de laatste dagen van het jaar, 
Veel gezelligheid met elkaar. 
Voor de 365 dagen die dan volgen, 
Veel geluk en weinig zorgen. 
Wij wensen jullie allemaal een jaar met elke dag veel zon 
En alleen maar positieve dingen, als dat eens even kon…. 
Veel liefde, vriendschap, gezelligheid en geluk, 
Dan kan 2022 zeker niet meer stuk! 
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