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Schooljaar 2019-2020  Nr.21 6 juli 2020     

Algemeen 

 

Afsluiting van een bijzonder schooljaar..... 
Een bijzonder schooljaar was het zeker.... 

En nu alweer de laatste Bolderikbrief van dit schooljaar. Het waren er heel wat meer 

dan in andere schooljaren. 

Er waren zoveel afspraken en nieuwe regels die gedeeld moesten worden. 

Wij kijken terug op een rare periode, die voor iedereen onbekend en onzeker was. 

We moesten snel beslissingen nemen en onze organisatie daarop aanpassen. 

Mijn collega’s hier op school hebben laten zien hoe flexibel ze zijn. 

Er werd meteen aangepakt, niet te veel gediscussieerd.  

Iedereen stond klaar om elkaar te helpen. 

Heerlijk om met zo’n team te werken! 

Vanuit het hele team wil ik u als ouders bedanken voor uw medewerking. 

We zijn steeds met elkaar in contact gebleven en er is 

thuis hard gewerkt! 

Ook voor het aanpassingsvermogen van de kinderen een 

compliment hoor! 

En hoewel we er allemaal weer veel van geleerd 

hebben....volgend schooljaar hopelijk alle kinderen weer een 

heel schooljaar in de klas! 

Cisca van der Pluijm. 

 

Afscheid van groep 8 
Van groep 8 nemen we dit jaar ook op een heel andere 

manier afscheid. 

Geen schoolkamp, maar een logeerpartij op school. 

Geen live-musical, maar een film. 

Anders, maar toch superleuk! 
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Woensdag 8 juli is de laatste 

schooldag voor groep 8. Wij wensen 

jullie héél véél succes op het 

voortgezet onderwijs!  

 

Even voorstellen: 

Ik ben Marjoleine Koijen en na de grote vakantie start ik als 

leerkracht in groep 1/2C. Ik ben getrouwd met Ad en moeder van 

2 lieve dochters en oma van 4 geweldige kleinkinderen. Mijn 

hobby’s zijn wandelen met de hond, uitgebreid koken, lezen en 

theater bezoeken. Tijdens vakantie of weekendjes weg bezoeken 

we mooie steden, kiezen voor de natuur of de cultuur al of niet 

met de caravan. 

Ik geniet van het werken met kleuters, ze zijn heerlijk 

onbevangen, enthousiast en spontaan. 

Verder vind ik het belangrijk een leeromgeving te creëren waarin een kind zich optimaal 

kan ontwikkelen en zich prettig en op het gemak voelt in de klas. 

Beste ouders en kinderen, 

Ik wil me graag even voorstellen aan u. 

Ik ben Janny van Oosterhout, 59 jaar. Ik woon in Waspik 

samen met mijn man Jeroen, dochter Nadia en zoon Tigo. 

Met veel plezier sta ik al zo’n 37 jaar voor de klas. 

Regelmatig kijk ik oude klassenfoto’s door en zie dan dat de 

tijd voorbij gevlogen is. Zoveel kinderen zien groeien is een 

voorrecht. Nog steeds vind ik het een uitdagende baan, 

waarin geen enkele dag hetzelfde is. 

In onze vrije tijd zijn we te vinden op het hockeyveld, een 

mooie windsurfspot of op de windhondenrenbaan met onze 

Saluki. 

Als ik tijd over heb lees ik graag een spannend boek of rommel wat in de tuin. Ik kijk 

ernaar uit om na de grote vakantie te starten op De Bolderik in groep 7 naast meneer 

Mathijs. 

Wellicht ontmoeten we elkaar daar. Groetjes, Juf Janny 
 

Hoi allemaal, 

Ik ben Inger de Graaff. Ik ben 19 jaar oud en ik zit in het derde 

jaar van de PABO. Het komende jaar ga ik mijn eindstage (LIO) 

lopen in groep 6 met juf Loes. Het eerste halfjaar zal ik een paar 

dagen in de week in de klas zijn. Na de Kerstvakantie zal ik het 

grootste deel van de week de juf van de klas zijn.  

Even iets over mezelf: buiten school om ben ik elke woensdagavond te vinden bij 

scouting Hank, waar ik leiding ben van de dolfijnen. Ik woon en werk in Raamsdonksveer. 

Andere hobby’s van mij zijn lezen, Netflixen en muziek luisteren. 
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Een aantal berichten vanuit de oudervereniging 

Vertrek Danny Floren 

Na negen jaar neem ik afscheid van de oudervereniging. Mijn jongste dochter gaat de 

Bolderik verlaten waardoor de ‘basisschool fase’ van mijn meiden achter de rug is en 

mijn rol in de oudervereniging is uitgespeeld. 

Ik kijk met erg veel plezier terug op deze negen jaar. Het contact met het team, ouders 

maar vooral de kinderen vond ik fantastisch en ga ik erg missen. Ondertussen hebben we 

een opvolger gevonden voor de functie van voorzitter van de OV in de persoon van Jaike 

Bossers. Jaike is met veel energie en enthousiasme gedurende dit schooljaar 

aangehaakt. Ik ben er van overtuigd dat de OV bij haar in goede handen is. 

Dank voor alle leuke momenten en het gaat jullie goed! 

Groet, 

Danny Floren 

 

Nieuwe voorzitter 

Door het vertrek van Danny werd er gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de OV. 

De afgelopen jaren ben ik lid geweest van de oudercommissie van Ziezo, aankomend 

schooljaar gaat mijn oudste dochter naar groep 2 en mijn jongste dochter zal beginnen 

in groep 1. Dit is voor mij een reden te stoppen bij Ziezo. 

Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan het schoolplezier van mijn kinderen, en vind 

het dan ook leuk bij school-activiteiten betrokken te zijn. De oudervereniging sluit hier 

goed bij aan. 

Ik heb veel zin om komend schooljaar te gaan starten! 

Groeten, Jaike Bossers 

 

Vacatures OV 

Door het vertrek van Danny Floren, Natascha Kievits en Brenda de Bruijn en het feit 

dat we het komende schooljaar een extra groep hebben, hebben we maar liefst 4 open 

plekken die nog ingevuld moeten worden. Het gaat hier concreet om de groepen 1/2A, 4, 

4/5 en 7B. 

Wilt u als ouder meer bij school betrokken zijn en leuke activiteiten voor de kinderen 

organiseren en begeleiden meld je dan nu aan! Meer informatie kunt u krijgen van de 

overige OV leden. 

Als u interesse heeft kunt u contact met mij opnemen. 

Groeten, 

Jaike Bossers 

Jaikevk@hotmail.com 

06-23528626 
 

De VakantieBieb 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een 

gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De 

VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als 

leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 

In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en 
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Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals 

Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan. 

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot 

en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 

Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de 

VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor 

schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle 

digitale producten voor kinderen. 

 

Medezeggenschapsraad 

In een vorige Bolderikbrief werd er een oproep gedaan aan de ouders om in de MR te 

komen. 

Michiel Schillemans heeft besloten zich toch niet herkiesbaar te stellen. Helen van 

Oord heeft zich verkiesbaar gesteld. Zij is de enige aangemelde kandidaat en neemt dus 

automatisch zitting in de MR. Zij stelt zich hieronder aan u voor. 

De MR van de Bolderik bestaat in schooljaar 2020-2021 uit: 

Oudergeleding: 

Marthijn van der Wal 

Jeanet van Velthoven 

Helen van Oord 

Namens het team: 

Christel Gijsbers 

Ilona de Leeuw 

Marceline Kant 

 

Hallo allemaal, 

Omdat ik graag in de MR wil, zal ik me even voorstellen. Ook zal ik 

uitleggen waarom ik er graag in wil. 

Ik ben Helen van Oord. Moeder van Nathan van Oord. Nathan zit in 

groep 1/2 a bij juf Lieke en juf Jopie. Ik ben net 40 geworden. Ik 

ben getrouwd met Martijn van Oord en samen hebben we nog een 

zoontje: Davey, die bijna anderhalf is. 

Ik ben huismoeder en ik heb hiervoor als onderwijsassistente op een 

basisschool gewerkt. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de bieb. Eén 

keer in de maand lees ik voor aan de kinderen van de voorschool van 

Ziezo. Door de coronacrisis ligt dit helaas nog beide stil. Ik hoop snel 

weer aan de slag te kunnen. 

Samen met Nathan ben ik actief als zapper. Jullie zien ons vast wel eens 

lopen, gewapend met een grijper en een afvalzak. Zapper betekent 

zwerfafvalpakker. Dit probeer ik één keer per week met de kinderen te 

doen. We willen de kinderen meegeven dat gezond eten belangrijk is en ook lekker kan 

zijn. Ook vinden we het belangrijk dat ze leren om respectvol met anderen om te gaan. 

Ik zou graag in de MR willen omdat ik het leuk vind om mee te denken met het team en 

bestuur. Ik vind een veilige omgeving voor de kinderen heel belangrijk en ik vind het 

belangrijk dat ook de ouders een stem hebben. Daar wil ik me graag voor inzetten. 
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Dit was het wel voor zover. Mocht je nog meer willen weten, spreek me gerust aan, 

maar wel op 1,5 m.  

Helen van Oord.   

 

Fijne vakantie! 
Vrijdag 10 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie. 

Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige vakantie. 

Geniet ervan, maar blijf voorzichtig! 

We zien elkaar terug op maandag 24 augustus! 

Team bs de Bolderik 
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