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Schooljaar 2021-2022  Nr. 12 14 maart 2021     

Algemeen 

 

Inzamelactie voor Oekraïne  
De berg met ingezamelde flessen groeit 

nog steeds op ons podium! Morgen gaan we 

de flessen en alle bonnetjes inleveren. We 

zijn benieuwd naar het opgehaalde bedrag 

en zullen dit later delen.  

We willen iedereen heel hartelijk 

bedanken voor het meesparen.  

 

Parnassys   

Op de Bolderik werken we met het leerling-administratiesysteem Parnassys.  

Een systeem waarin we onder andere de persoonsgegevens bijhouden, de resultaten van 

de methodetoetsen staan en we de Cito toetsen kunnen verwerken.   
 

Parnassys heeft ook een ouderportaal. Dit is een afgeschermde omgeving waarin u als 

ouder het wel en wee van uw kind(eren) op de Bolderik kunt volgen.   

U kunt inloggen met uw inloggegevens, die u eerder heeft ontvangen bij de start van uw 

kind op school.  

Mocht u onverhoopt uw wachtwoord kwijt zijn, dan kunt u dit melden aan de school via 

rmeijvogel@bsdebolderik.nl of info@bsdebolderik.nl  

Wij zullen u dan nieuwe inloggegevens toesturen.  

  

We vragen u vriendelijk om de persoonsgegevens van uw kind(eren) te checken en 

eventueel aan te passen. Het is ook uw verantwoording om deze zelf goed bij te houden. 

Vooral een verandering van email-adres is daarbij van belang.  

  

Vanaf groep 3 worden de toetsen zichtbaar. Dit zijn de methode gebonden toetsen en 

Cito toetsen.   
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Wanneer u bent ingelogd, klikt u hiervoor op de naam van uw kind in de roze balk. Hier 

ziet u dan, naast het onderdeel “gegevens” een onderdeel “toetsen”.  U ziet hier de 

laatst afgenomen Cito toetsen. Deze toetsen worden afgenomen in januari en juni.  

Let op! In de periode dat de Cito toetsen worden afgenomen is dit deel van het portaal 

tijdelijk gesloten. Na invoering van alle toetsen wordt het weer voor u open gesteld. 

 

Douchen na de gym 
Vanaf deze week gaan de kinderen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) weer douchen na de 

gymles.  

Project cultuur                       
Deze weken zijn alle groepen bezig met het cultuurproject vanuit Cultuurmenu Altena. 

Het thema is Beeldend, alle kinderen gaan aan de slag als echte kunstenaars! De groepen 

krijgen een bezoek van een kunstenaar en gaan experimenteren met het maken van 

verschillende vormen. Via Social Schools zullen de leerkrachten jullie hiervan op de 

hoogte houden. Op deze site is meer informatie over dit project te vinden: 

https://www.bibliotheekaltena.nl/cultuur/cultuurmenu.html  
 
 

KWINK 
Hieronder vindt u in het kort de inhoud van les 12 t/m 15 van Kwink. Dit 

zijn de lessen tot aan de meivakantie. 

 

De lessen 12 t/m 15 van Kwink 

Les 12: Ik zie het als een ander zich niet prettig voelt door mij en weet 

wat ik kan doen. 

Les 13: Ik zet door en kan mezelf motiveren als ik iets lastig vind om te 

doen. 

Les 14: Ik kan positief communiceren en op een goede manier feedback 

geven. 

Les 15: Ik kan een probleem oplossen door óók naar de ander te luisteren. 

 

Kwinkslagen 

In de eerste 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 les 12 t/m 15 gaan we aan de slag 

met de volgende kwinkslagen: 
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Les 12 en 13                              les 14                                   les 15 
 

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 tweede koelkastposter kunt u downloaden door op 

onderstaande link te klikken: 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/  
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