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Schooljaar 2021-2022  Nr. 13  28 maart 2022 

Algemeen 

 

Studiedag op 15 april 
Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van alle 

leerkrachten. 

 

Vakantierooster 2022-2023 
herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022   

Kerstvakantie 26 dec. 2021 t/m 6 jan. 2023   

voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023   

Tweede Paasdag 10 april 2023     

Koningsdag 27 april valt in meivakantie     

meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023   

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023     

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023     

vrijdagmiddag 23 december 2022     

vrijdagmiddag 14 juli 2023     

zomervakantie 17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023 

Er volgen nog een aantal studiedagen. Zodra deze 

gepland zijn laten we u dat weten. 
      

Grote Rekendag op 30 maart 
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat 

van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die 

laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken en die laat zien hoe leuk rekenen 

kan zijn.  

De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten 

kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren 
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denkkracht met 

handvaardigheid. Ze 

ontdekken hoe het is om 

architect te zijn of 

constructeur of bouwer. 

 

Tijdens deze Grote 

Rekendag gaan de kinderen 

onderzoekend rekenen. Want 

zelf ontdekken levert inzicht 

op waar ze de rest van hun 

leven profijt van hebben. En 

het is ook nog eens heel leuk! 

 

 

Buitenlesdag dinsdag 5 april 
Op 5 april 2022 is het Nationale Buitenlesdag. Ook op de 

Bolderik doen we hieraan mee. De klassen gaan deze dag 

naar buiten om daar één of meerdere lessen te doen.  

 

 

Blazersklas 
De blazersklas treed op, kom ook! 

Graag willen we jullie allemaal uitnodigen voor ons concert in het Uivernest op zondag 

10 april. 

De kinderen van groep 6 hebben de afgelopen maanden keihard geoefend.  

Het is ongelooflijk knap wat ze na zo'n korte tijd al kunnen spelen en 

dat verdient een podium. 

Op 10 april willen ze jullie een paar gave liedjes laten horen dus kom, 

luister, en geniet! 

Om 14:00u. start de middag en of de blazersklas alleen nog niet 

bijzonder genoeg is zullen er nog meer gave optredens zijn. 

Zo zal Vincent van Lent, bandlid van Pater Moeskroen, zijn muzikale 

kunsten vertonen en een leerling van de Herman Brood Academie, ooit bij 

ons begonnen, leeft zich uit op de gitaar. 

Tot dan. 

 

Groetjes van Ninja, Sandra, Anton en Hans 

muziekvereniging St. Caecilia. 
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Eiertikwedstrijd 
Op donderdag 14 april gaan we in de groepen 1 t/m 8 een 

eiertikwedstrijd houden. Het is de bedoeling dat ieder kind op 

deze ochtend een hardgekookt ei mee naar school neemt.  

LET OP: Dit mag geen ei zijn dat gekookt in de winkel staat. 

Dus zelf even je ei koken. Pak je wedstrijd-ei goed in, denk aan 

bijv. een doosje met watten, want een kapot ei kan natuurlijk 

niet meedoen aan de wedstrijd! De winnaar van iedere klas gaat 

de strijd aan op het podium tegen een winnaar uit een andere 

groep. Dit jaar is er ook weer een juffen en meester wedstrijd. 

De schoolraad zal de finale presenteren op het podium in de 

aula.  

We zijn benieuwd wie de wedstrijd gaat winnen…spannend!! 

 

 

Babynieuws 
Juf Laura en haar man zijn trotse ouders geworden van een zoon, 

Otis Joan. 

Proficiat hoor! 

 

 

Herinnering – Herinnering – Herinnering 

Beste ouders/ verzorgers 

Het schooljaar is alweer ver op gang! Wij sturen u graag een bericht vanuit de 

oudervereniging! 

Gelukkig hebben we als oudervereniging tot nu toe dit schooljaar weer meer kunnen 

ondernemen aan activiteiten. Zo hebben we ondanks alle beperkingen en plotselinge 

schoolsluiting nog een leuk sinterklaas en kerstfeest kunnen organiseren en hebben we 

namens alle kinderen van de bolderik Juf Cisca een leuk cadeau kunnen geven voor haar 

40-jarige jubileum! En natuurlijk hebben een knallend carnavalsfeest georganiseerd! 

Voor het laatste deel van dit schooljaar staan er nog een aantal leuke activiteiten op de 

planning, zoals het paasfeest, de sportdag en natuurlijk een schoolreisje!! Om alle 

activiteiten te kunnen blijven uitvoeren hebben wij uw hulp nodig, daarom sturen wij 

deze herinnering. 

Wij vragen jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging van €40.00,- per 

kind. Wij willen u verschillende manieren van betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage 

aanbieden: 
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- U kunt de vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB0850094550 

t.n.v. de oudervereniging. Vermeld hierbij alstublieft duidelijk de naam en de groep van 

uw kind. Ook indien u meerdere kinderen heeft. 

- U kunt de vrijwillige ouderbijdrage middels een betaallink betalen. Wij zijn 

genoodzaakt hiervoor €0.15ct in rekening te brengen. Het over te maken bedrag zal dan 

ook €40.15 zijn. Om een betaallink te ontvangen kunt u een mail sturen naar 

ov@bsdebolderik.nl 

- Als laatste willen wij u de mogelijkheid aanbieden om de vrijwillige ouderbijdrage in 

termijnen te betalen. Mocht u hier interesse in hebben mag u contact opnemen met de 

directie van bs de bolderik Cisca v.d. Pluijm (info@bsdebolderik.nl). 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Als u vragen, tips of ideeën heeft over/ voor de oudervereniging en/of de activiteiten 

hiervan dan mag u altijd informatie opvragen via ons mailadres ov@bsdebolderik.nl of via 

één van de ouders van de oudervereniging. Op de website www.bsdebolderik.nl kunt u 

terug vinden wie de leden zijn. U kunt hier ook zien wie de klassenouder is van de klas 

van uw kind. 

Alvast hartelijk dank namens de oudervereniging van bs de Bolderik 

Oproep begeleiders sportdag! 
Voor de Koningsspelen van vrijdag 22 april zijn wij nog op zoek naar 16 begeleiders om 

te komen helpen bij groep 3 t/m 5 (van 9:00u tot 11:30u.). Ook zoeken we nog 5 

begeleiders om te komen helpen bij groep 6 t/m 8 (van 12:00u. tot 14:00u.). 

De Koningsspelen worden gehouden bij de voetbalvelden in Dussen. De kinderen zullen 

hier met de bus naartoe gebracht worden.  

U kunt zich opgeven door in de agenda in Social Schools bij vrijdag 22 april op de oproep 

te klikken.  Wanneer dit niet lukt en u wel wilt komen helpen kunt u ook een mailtje 

sturen naar juf Eva: ematheusen@bsdebolderik.nl.  

 

Supporters van schoon! 
De kinderen van groep 7, 8a en 8b 

hebben donderdagmiddag 17 maart Hank 

een stuk schoner gemaakt. Ze zijn met 

afvalgrijpers en vuilniszakken naar 

buiten gegaan en hebben al het 

zwerfafval dat ze tegenkwamen 

opgeruimd. Na de hele middag buiten te 

zijn geweest kregen de kinderen een 

appel of een banaan gesponsord vanuit 

de Jumbo in Hank. Bedankt!  
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