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Schooljaar 2019-2020 vrijdag 15 mei 2020  

Algemeen 

 

Terug naar school! 
De eerste schooldagen zitten er weer 

op. Toch een beetje spannend vooraf, 

maar gelukkig is het heel goed gegaan. 

Het brengen en het halen verloopt, 

naar ons idee, prima. 

Kinderen komen meteen naar binnen, 

ouders houden keurig afstand, staan niet op het plein en blijven niet te lang staan. 

We hebben een routine ontwikkeld voor het handen wassen, het gebruik van de 

desinfecterende gel en voor de extra schoonmaakactiviteiten. 

In alle groepen is aandacht en tijd besteed aan de ervaringen van de 

kinderen in de afgelopen weken thuis. En we zijn natuurlijk weer aan 

het werk gegaan! 

Fijn dat we er weer zijn! 

Net als u, zijn ook wij heel benieuwd naar de maatregelen ná 1 juni. 

Mogen de kinderen dan misschien weer de hele week naar school? We 

weten het nog niet en moeten, net als u, de volgende persconferentie 

afwachten. 

 

(T)huiswerk blijft belangrijk 
Ook  nu we alweer een paar dagen naar school gaan blijft het 

huiswerk belangrijk. 

Een uitdaging voor u als ouders in combinatie met werk, dat 

begrijpen wij natuurlijk. 

Kijk samen met uw kind goed op de planning en probeer toch 

ong. 2 uur per niet-schooldag aan het huiswerk te blijven 

besteden. In de planning staan genoeg verwijzingen naar 

extra oefenstof.  
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Vrije dagen 
Komende donderdag is het Hemelvaartdag.  

Donderdag én de vrijdag daarna zijn we vrij, deze dagen is er ook geen noodopvang. 

 

Kriebelmoeders 
Normaal gesproken komen na een vakantie de kriebelmoeders voor de luizencontrole. 

Ook dat mag nu natuurlijk niet. 

Daarom aan u de vraag om zelf uw kind te controleren. 

 

Een bericht vanuit de medezeggenschapsraad (MR)  
In het nieuwe schooljaar, 2020-2021, zal de MR van bs de Bolderik wederom bestaan uit 

drie ouders en drie teamleden. Ouders en leerkrachten mogen voor een periode van drie 

jaar plaats nemen in de MR. Na die drie jaar moeten zij aftreden maar mogen zich wel 

herkiesbaar stellen. 

Voor juf Esther verloopt de termijn. Zij wil doorgaan met de MR en stelt zich 

herkiesbaar. Binnen het team wordt gekeken of er andere teamleden interesse hebben. 

Voor Michiel Schillemans, één van de ouders van de MR, verloopt ook het termijn. Hij 

treedt af, maar stelt zich ook herkiesbaar. 

Mocht u zich verkiesbaar willen stellen en zitting willen nemen in de MR, kunt u zich 

aanmelden als kandidaat. Hiervoor kan een mail worden gestuurd naar 
mr@bsdebolderik.nl. Wanneer er aanmeldingen van u als ouders komen, zal er een 

verkiezing uitgeschreven worden. 

Voor informatie over de MR kunt u zich uiteraard altijd wenden tot één van de leden van 

de MR. Let op! De inschrijving sluit op 27 mei aanstaande.  

Vastenactiedoosjes 
Net toen we wilden starten met het sparen voor de vastenactie werden de scholen 

gesloten. Had je het doosje al mee naar huis genomen en er iets in gespaard? 

Je mag het dan alsnog mee naar school nemen. Wij zorgen dan dat het op de juiste 

plaats terecht komt. 
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