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Schooljaar 2021-2022  Nr. 2                  13 september 2021    

Algemeen 

 

Jaarplan 2021-2022 
De coronacrisis heeft natuurlijk veel gevraagd, ook van  

leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. 

Daarom trekt de overheid extra geld uit voor het Nationaal Programma Onderwijs. 

Ook op de Bolderik ontvangen we dit extra geld. 

We zetten dit geld in voor: 

*klassenverkleining (denk aan de 3 kleine kleuterklassen) 

*scholing van leerkrachten 

*extra inzet van de onderwijsassistenten 

*aanschaf van extra materialen 

 

In het jaarplan beschrijven we een aantal doelen waar we in het komende jaar in het 

bijzonder aan willen werken. 

De belangrijkste speerpunten van dit schooljaar zijn: 

 

*Rekenresultaten  

Ook dit schooljaar is er extra aandacht voor het verhogen van de rekenresultaten. 

Leerkrachten krijgen extra training op het geven van goede feedback. Met de invoering 

van een nieuw systeem, Leer Uniek, kunnen we onze resultaten nog beter analyseren en 

zo duidelijke doelen stellen. 
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*Cultuur en techniek 

We zetten in op extra cultuur en technieklessen. 

Cultuureducatie draagt bij aan kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en deelname 

aan de maatschappij. Het afgelopen jaar zijn een aantal activiteiten niet uitgevoerd. Dit 

jaar hebben we nieuwe activiteiten ingepland. 

 

*Close reading 

Close Reading is een verdiepende manier van 

begrijpend lezen waarbij de inhoud van een tekst 

centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve 

manier aan de slag met de tekst.  

We zijn hier het afgelopen jaar al mee gestart, 

maar de leerkrachten krijgen dit schooljaar extra 

training. Daarnaast schaffen we veel nieuwe boeken 

aan om de leesmotivatie te bevorden. 

 

Kennismakingsgesprekken 
De ouders met een kind in groep 3 t/m 8 hebben vandaag via Social Schools een brief 

ontvangen met alle informatie rondom de kennismakingsgesprekken. De gesprekken 

vinden plaats vanaf maandag 20 september. De kleuterklassen houden een eigen 

gesprekkencyclus aan.  

 

Kwink 
Hieronder vindt u in het kort de inhoud van de eerste vier lessen van Kwink. Die geven 

we vanaf het begin van het schooljaar tot aan de herfstvakantie.  

 

De lessen 1 t/m 4 van Kwink 

Les 1: Ik vertel wie ik ben en leer mijn groep kennen.  

Les 2: Ik werk mee aan groepsafspraken en weet waarom deze belangrijk zijn.  

Les 3: Ik ben verdraagzaam in het contact met anderen.  

Les 4: Ik kan positief communiceren en weet dat dit gedoe kan voorkomen.  

 

Kwinkslagen 

In de vorige Bolderikbrief hebben we u geïnformeerd over de 5 basistechnieken die dit 

schooljaar aan bod komen. Deze vijf basistechnieken helpen de kinderen om zich te 

ontwikkelen in hun sociaal emotioneel leren. In de methode worden deze technieken 

“kwinkslagen” genoemd. Een kwinkslag komt meerdere malen per jaar aan bod zodat de 

kinderen de technieken goed kunnen oefenen. Tijdens de eerste lessen gaan we aan de 

slag met de volgende kwinkslagen: 
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  Les 1 en 2                                                              les 3                                                                      les 4 

    

De afbeeldingen van de kwinkslagen hierboven zijn van de onder- en middenbouw. De 

plaatjes op de kwinkslagen van de bovenbouw zijn anders en passen meer bij de leeftijd 

van de kinderen die in deze groepen zitten. De teksten op de kwinkslagen zijn nagenoeg 

hetzelfde.  

 

Koelkastposter voor thuis 

Kwink brengt vier keer per schooljaar de Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en 

kinderen thuis.  

Door middel van de poster kunt u thuis is gesprek gaan met uw kind over de 

onderwerpen die op dat moment ook centraal staan tijdens de lessen.  

Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema 

van elke les kort samengevat. Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over 

gehad heeft. 

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de 

emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de 

kinderen over hun emoties te praten. 

De eerste koelkastposter kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken. 

Koelkastposter 1 (kwinkopschool.nl) 

 

Kledinginzamelingsactie 
Ook dit schooljaar willen wij graag weer een 

kledinginzamelingsactie houden op de Bolderik.    

Deze actie loopt van maandag 11 t/m woensdag 13 oktober. Second Life Textile geeft 

schoenen en kleding een tweede leven.  Er belandt namelijk nog ontzettend veel textiel 

in het restafval. Door middel van kledinginzamelingsacties proberen zij deze afvalberg 

te verkleinen en gebruikt textiel en schoenen een tweede leven te geven. 

Voor elke kilo die wij met de Bolderik inzamelen wordt er een vergoeding van € 0,25,- 

aan onze school gedoneerd. Het gedoneerde bedrag zullen wij dit keer inzetten t.b.v. 

een goed doel. Samen met de kinderen in de bovenbouw zullen we een goed doel kiezen. 
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Gaat u binnenkort uw (zomer)kleding opruimen? Dan zouden wij u willen vragen alle 

schoenen, kleding en textiel nog even te bewaren. U kunt hierbij denken aan: 

- schone kleding (onder- en bovenkleding) 

- schoenen (aan elkaar gebonden) 

- huishoudtextiel (lakens, handdoeken, etc.) 

- accessoires (handtassen, riemen, etc.) 

Let er op dat de kleding nog heel is!  

U kunt de kleding in een afgesloten tas of zak meegeven naar school vanaf maandag 11 

oktober.  
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