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Schooljaar 2019-2020  Nr. 13 9 maart 2020    

Algemeen 

 

Vastenactie 2020 
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de campagne van de 

Vastenactie. In 2020 is het Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. De 

lessen van de Vastenactie staan dit jaar in het teken van beroepsonderwijs en 

ondernemerschap in ontwikkelingslanden.  

De kinderen leren tijdens de lessen hoe belangrijk het is dat 

kinderen in ontwikkelingslanden na de basisschool ook een 

vervolgopleiding kunnen volgen om een vak leren. Dat vergroot 

hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen 

verdienen.  

De kinderen krijgen binnenkort een doosje mee naar huis waarin 

zij geld kunnen verzamelen om dit goede doel te ondersteunen. 

Uiterlijk 9 april ontvangen wij alle doosjes graag weer terug op 

school. 

 

Toneelvoorstelling. 
Uitnodiging toneeluitvoering 20 maart:  

Ook dit jaar voert Toneelvereniging Hanks Genoegen weer een heel leuk toneelstuk op. 

Het heet: ‘Bouwbedrijf De Rode Baksteen’. De toneelvereniging nodigt de kinderen van 

groep 6,7 en 8 van harte uit de generale repetitie bij te komen wonen op vrijdag 20 

maart. Het begint om 19.30u. in het Uivernest. Dit is alleen voor kinderen gratis 

toegankelijk. Zij hopen dat veel kinderen komen kijken. dat jullie allemaal komen kijken.  

De ouders worden uitgenodigd voor de reguliere uitvoeringen op zaterdag 21 of 28 

maart.  
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4 X 4 Schoolvoetbaltoernooi 
Op maandag 6 april organiseert v.v. Be-ready in samenwerking met de sportcoaches 

weer het 4x4 schoolvoetbaltoernooi. 

Deze week worden de inschrijfformulieren uitgedeeld in de groepen 3 

t/m 8. 

De kinderen schrijven zich individueel in en de organisatie maakt de 

teamindeling. 

De uiterste inleverdatum van de formulieren op school is 27 maart. 

 

Landelijke opschoondag 

Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de Landelijke 

Opschoondag. Overal in het land wordt zwerfvuil opgeruimd. De week 

daarvoor worden er op veel scholen opruimacties georganiseerd. De 

Bolderik doet ook mee met dit initiatief. De leerlingen uit groep 6A, 

6B, 7 en 8 zullen op vrijdagmiddag 20 maart op pad gaan om Hank een 

stukje schoner te maken.  

 

 

Maatjeslezen 
Vorige week zijn de kinderen uit groep 5 t/m 

8 weer gestart met het maatjeslezen. Op 

dinsdag en vrijdag lezen de kinderen een 

kwartier met een maatje uit een andere klas, 

met een maatje uit hun eigen klas, of bij de 

leerkracht in het leesgroepje.  

 

 

 

 

 

 

 

Grote Rekendag 
Op woensdag 25 maart doen wij met de hele school mee aan de Grote Rekendag. Deze 

dag zal in het teken van rekenen staan. Het thema van de Grote Rekendag 2020 is ‘de 

Getallenfabriek’. 

De leerlingen onderzoeken hoe je getallen maakt. We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), 

maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het heelal… 

De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt 

doen.  
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Kleuterkerk   (vanuit de werkgroep)                                     
Op Zaterdag 4 april zijn er weer twee kleuterkerkvieringen in de 

Sint Elisabeth parochie. Speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar 

en voor iedereen die met deze kinderen meekomt.  

Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van 

ongeveer een half uur, en na afloop is er ranja met een traktatie 

voor onze jonge bezoekers. 

Deze keer zal de kleuterkerk in het teken staan van de Lente.  

Benieuwd? U bent van harte welkom, tijdens één van de vieringen 

op zaterdag 4 april.   

De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. 

Onbevlekt Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk 

O.L.V. Hemelvaart om 18.30 uur.  

NB. Heeft u bezwaar dat u en/of uw kinderen gefotografeerd worden (voor gebruik 

website, facebook en Langstraat) geef dit dan voor de viering door aan de dames van de 

werkgroep (Marieke en Noortje). Op  www.olvhemelvaart.nl vindt u de foto’s van de 

vorige kleuterkerk. 
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