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Algemeen 

 

Verslag van de afgelopen week 
Wat een bijzondere week! Een school zonder kinderen….dat voelt wel heel apart. 

En we kunnen zeggen dat we de kinderen nu al missen! 

Gelukkig doen alle juffen en meesters hun best om digitaal in contact te blijven. 

Volgens mij lukt het best goed. We zien dat heel veel kinderen thuis serieus met hun 

schoolwerk bezig zijn. Hiervoor een compliment naar de kinderen, maar zeker ook naar 

alle ouders! 

De afgelopen week zijn er nog dagelijks een aantal leerkrachten aanwezig geweest.  
Ook de leerkrachten krijgen het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. 

Na een gezamenlijke opstart lukt dat thuiswerken ook al best goed. 

Natuurlijk blijven een paar leerkrachten aanwezig voor de opvang van de kinderen als 

dat nodig is, maar het kan ook zijn dat er niemand op school aanwezig is. 

Mocht de school op bepaalde momenten niet bereikbaar zijn kunt u juf Cisca altijd 

bellen op 06-40529782. 

Voor vragen over het (t)huiswerk blijft u contact opnemen met de leerkracht via Social 

School. 

Wij vragen u dit te doen binnen werktijden. Vanmiddag begint, ook digitaal, het 

weekend. En die vrije dagen kunnen de leerkrachten, net als u, in deze eigenaardige 

tijden goed gebruiken. 

Het nieuwe werk voor volgende week is maandagmorgen beschikbaar. 

Tot slot…..de afgelopen week hebben wij veel positieve en hartverwarmende berichtjes 

had. 

 

 

Heel erg bedankt hiervoor!! 

 

En dan nog ander nieuws….. 
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Juf Jennie 
Dat is wel heel raar….afscheid nemen van de juf terwijl je haar niet meer ziet! 

Juf Jennie neemt volgende week afscheid van de groep en van de Bolderik. 

Helaas zal zij dat digitaal moeten doen. Zij zal zeker iets op Social Schools plaatsen 

voor groep 6B. Wil jij haar nog een kaart of tekening sturen? Doe deze dan in de 

brievenbus van de Bolderik. 

Wij wensen juf Jennie héél véél succes op haar nieuwe school, waar ze ook als digitale 

juf zal starten. 

En natuurlijk bedankt voor je inzet op de 

Bolderik de afgelopen jaren, juf Jennie! 

 

Goed nieuws! 
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. 

Deze knapperd is de zoon van meneer Mathijs 

en zijn vriendin Kim. 

Hij heet Lars en is geboren op 18 maart. 

Vader, moeder en kind maken het goed. 

Proficiat hoor en heel veel geluk! 

Meneer Mathijs in het echt feliciteren gaat nu 

helaas niet lukken. 

Wil je hem een kaartje sturen, zijn adres is: 

Fam. Romme, 

Blockmekerstraat 86. 

4921St Made. 

 

Nog meer goed (kleuter)nieuws 
 

Als dit allemaal voorbij is en alle kinderen weer terug 

op school zijn gaan we een extra kleutergroep maken, 

groep 1 /2C. 

Het aantal kleuters werd onverwacht toch steeds 

hoger. 

Heel fijn natuurlijk dat er zoveel kleuters komen! 

Juf Marceline en juf Laura worden de juffen van 

deze groep. 

Volgende week sturen zij alvast een filmpje naar de 

kinderen die in groep 1/2 C komen. 
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