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Schooljaar 2020-2021  Nr. 2     31 augustus 2020    

Algemeen 

 

Koeltasjes te koop 
Wij hebben op school extra koeltasjes liggen. Wanneer er bijvoorbeeld een 

koeltasje stuk is gegaan kun je voor €3,50,- een nieuw koeltasje kopen bij 

meneer Henry. 

 

Kennismakingsgesprekken 
Vorige week heeft u via Social Schools een brief gekregen over de 

kennismakingsgesprekken. De gesprekken vinden plaats vanaf maandag 7 

september.   
De ouders met een leerling in de kleuterklassen hebben een brief ontvangen over 

de gesprekkencyslus van groep 1/2. 

 

Inloopmiddag 
Helaas kan de inloopmiddag niet doorgaan op woensdag 23 september. De 

leerkrachten en de kinderen gaan een manier bedenken om u digitaal een 

rondleiding te geven door het klaslokaal.  

 

Indeling ouders oudervereniging 
We zijn heel blij dat iedere groep een klassenouder heeft voor het komende 

schooljaar.  

In onderstaande tabel ziet u de indeling: 
1-2 A  Juf Jopie  

Juf Lieke  

Joyce v/d Vlekkert (moeder Lot ½ B)  

Jaike Bossers (moeder Lize ½ B)  

1-2 B  Juf Aukje  

Juf Esther  

Joyce v/d Vlekkert  (moeder Lot ½ B)   

Jaike Bossers (moeder Lize ½ B)  

1-2 C   Juf Laura  

Juf Marjoleine  

Silvia van Bragt (moeder Esmee)   
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3  Juf Rosa  

Juf Marceline  

Laura Lankhaar (moeder Iris)  

4  Juf Ashley  Leonie Korteland (moeder Thomas)  

4/5  Juf Jeanette  

Juf Laura  

Janneke van Driel (moeder Pleun)  

5  Juf Christel  

Juf Maria  

Guanita Hector (moeder Sterre gr.6)  

6  Juf Loes  Yvette Nieuwerth (moeder Aleyna)  

7a  Meneer Mathijs  

Juf Janny  

Joyce v/d Heuvel (moeder Yinthe)  

7b  Juf Kelly  Monique  van Mourik (moeder Timon)  

8  Juf Linda  Esmeralda (moeder Luke)   

Anke de Wit (Moeder Julia)   

 

Jaarplan 
In ons jaarplan beschrijven wij de doelen waar we het komende schooljaar aan 

gaan werken. Hier, in het kort, de hoofdpunten:  

- Sociaal emotionele ontwikkeling/ gedrag 

Wij gaan aan de slag met de nieuwe methode ‘Kwink’. Hieronder leest u hier meer 

over. 

- Rekenresultaten  

Ook dit schooljaar is er extra aandacht voor het verhogen van de 

rekenresultaten. Er wordt extra geïnvesteerd in het automatiseren van tafels, 

optellen en aftrekken. En we besteden veel aandacht aan het begrip van 

contextsommen (verhaaltjes sommen).  

Daarnaast bekijken de leerkrachten de toetsresultaten aandachtig en stemmen 

zij hier hun onderwijs op af per leerling of groepje.  

Groep 3 t/m 8 werken op de Bolderik nu met de methode ‘Getal en Ruimte 

Junior’. 

- Lezen 

De methode Estafette 3 wordt dit schooljaar ook in de groepen 7 en 8 ingezet. 

In de bovenbouw ligt het accent meer op begrijpend lezen.  

Het team gaat aan de slag met een scholing op het gebied van Close-Reading. 

Hierover zullen wij u in een volgende Bolderikbrief verder informeren. 

- ICT 

Wij werken op de Bolderik bij een aantal vakken al geheel digitaal. Vanaf dit 

schooljaar wordt de verkeersmethode ook digitaal aangeboden. Wij gaan 

onderzoeken op welke wijze wij het digitaliseren van het onderwijs verder vorm 

willen gaan geven in de toekomst.  

 

Kwink 
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we gestart met een 

nieuwe methode Kwink. Kwink is een methode voor sociaal- emotioneel leren. 
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In de Bolderikbrief zullen we u regelmatig kort informeren over de onderwerpen 

die aan bod komen tijdens onze lessen. In deze brief krijgt u informatie over de 

eerste vijf lessen. 

Deze vijf lessen geven wij tot de 

herfstvakantie. We noemen die 

periode de Gouden Weken, omdat 

we daarin de belangrijkste basis 

leggen voor een gezellige, sociaal 

veilige groep. De kinderen leren 

elkaar (nog) beter kennen, 

begrijpen de regels en afspraken en 

kunnen zich daar ook aan houden, 

komen voor elkaar op, leren keuzes 

maken en leren op een positieve 

manier met elkaar communiceren.  
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