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Schooljaar 2021-2022 nr. 11   14 februari 2022    

Algemeen 

 

Rapport en oudergesprekken groep 3 t/m 7 
Op donderdag 17 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar 

huis.  

De rapportgesprekken van groep 3 t/m 7 zullen gevoerd worden in de week van maandag 

21 februari. De gesprekken worden digitaal gevoerd en zullen 10 minuten duren. De 

leerkracht van uw kind(eren) zal na de sluiting van de gesprekkenplanner contact met u 

opnemen over de wijze waarop het gesprek gevoerd gaat worden. 

De gesprekkenplanner wordt vanaf dinsdag 15 februari 17:00u. t/m donderdag 17 

februari 17:00u. opengezet. Hiervan krijgt u automatisch een melding via Social Schools.  

De kinderen van groep 7 mogen aansluiten bij het rapportgesprek. 

Adviesgesprekken groepen 8 

De adviesgesprekken zullen plaatsvinden op een ander moment. De leerkrachten zullen 

hierover communiceren richting de desbetreffende ouders. 

Groep 1/2 

De groepen 1/2 houden hun eigen gesprekkencyclus aan en doen dus niet mee met de 

rapportgesprekken.  
 

Rommel op het plein  
Ook na schooltijd wordt er volop op het plein en bij de pingpongtafel 

gespeeld. Prima natuurlijk! 

Veel kinderen hebben dan ook iets te eten of te drinken bij zich. 

Er blijft echter nogal eens iets achter aan verpakkingen op het plein. 

Dat is niet alleen van oudere kinderen, maar ook gewoon van kinderen die 

nog op de Bolderik zitten. Gelukkig hebben we weer een nieuwe 

prullenbak. 

Misschien kunt u met uw kinderen bespreken dat het fijn is om het afval 

daarin te gooien. 
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Gymrooster vanaf maandag 14 februari (gewijzigd) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kangoeroewedstrijd 24 februari 
Wie doet er nog mee? Je kan je nog inschrijven. Meld je aan!!! 

W4kangoeroe op 17 maart 2022! 

 

Het is  bijna zover! Tijd voor de reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op 

heel veel scholen wordt georganiseerd en zo ook op BS de Bolderik. 

Alle kinderen vanaf groep 3 mogen er aan meedoen. 

Wil jij je hersens laten kraken? Doe dan mee en schrijf je in bij je juf of meester. 

Schrijf je naam op een envelop met daarin €3,50 en geef deze aan jouw juf of meester. 

Let op: Tot uiterlijk donderdag 24 februari kan je je inschrijven. 

 

Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. Wie gaat de uitdaging aan? Meedoen is 

belangrijker dan winnen. 

Wil je oefenen vooraf? Kijk dan eens op: https://www.w4kangoeroe.nl 

 

 

Webinar GGD West-Brabant:  

‘Mama, papa: waar komen baby’s vandaan?’ 
Bij seksuele ontwikkeling van kinderen gaat het over meer dan seksualiteit. Het gaat ook 

over liefde en vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje bent, aangeven 

wat je wel en niet wilt en lekker in je vel zitten. Als ouder kun je je kind bij deze 

ontwikkeling begeleiden. Wil je weten hoe? Kijk dan naar dit webinar over de seksuele 

ontwikkeling en seksuele opvoeding van kinderen t/m 12 jaar oud. Het webinar wordt 

uitgezonden op donderdag 17 maart om 20.00 uur. Meld je nu aan en deel het met 

andere ouders! Kijk voor meer informatie en aanmelden op https://ggd-west-

brabant.webinargeek.com/mama-papa-waar-komen-baby-s-vandaan-1  

 

Tijd maandag donderdag 

8.30u. – 9.30u. 4 5 

9.30u. – 10.30u 6                          5/6 

10.30u. – 11.30u. 8a                            7 

11.30u. – 12.30u. 8b 3 
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Carnaval op school 
Op 25 februari vieren we carnaval op school. Uw kind hoeft geen fruit mee te 

nemen deze dag, wel een lunchpakket. De schooldag is van 8.30 uur tot 14.15 uur. 
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MQ scan 
De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische 

quotiënt, zoals de IQ voor intelligentie quotiënt staat en de EQ voor de emotionele 

quotiënt / ontwikkeling. 

De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies 

opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet 

om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld 

motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. 

De buurtsportcoach kan ca. 30 kinderen in een uur scannen met de mobiele app. De 

kinderen van groep 1 t/m 8 worden op de Bolderik binnenkort gescand om de 

ontwikkeling van de motorische vaardigheden te monitoren. 

 

 

 

 

 

Fijne carnaval! 
Vrijdagmiddag 25 februari begint de 

carnavalsvakantie. We zien de kinderen 

maandag 7 maart weer terug op school. 
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