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Schooljaar 2021-2022  donderdag 1 september 2022    Nr. 1    

Algemeen 

 

Weer naar school 
De vakantie is bijna voorbij, maandag starten de 

scholen weer! 

In deze Bolderikbrief alvast wat informatie voor 

de start van het nieuwe schooljaar. 

In een volgende Bolderikbrief zullen wij u verder 

informeren over de plannen voor het komende 

schooljaar. Wij wensen alle leerlingen én hun 

ouders een leerzaam en gezellig schooljaar 2022-2023. 

 

Ingangen groepen en de eerste schooldag 
In de bijlage treft u een plattegrond met de indeling van de lokalen voor dit schooljaar. 

Op de eerste schooldag mogen de ouders van de kinderen in de groepen 1/2 en de 

groepen 3 even mee naar binnen lopen in de ochtend. Zo ziet u ook het nieuwe lokaal en 

de leerkracht even.  

Vanaf dinsdag mogen de kinderen weer zelf het plein op lopen en naar binnen gaan. Bij 

het hek op het kleuterplein zal een leerkracht staan om de kinderen te begroeten en 

mee te lopen als het nog een beetje spannend is. 

De eigen leerkracht wacht de kinderen bij de ingang op en kan zo alle aandacht aan de 

kinderen geven. 

 

Schooltijden 
Dit wordt alweer het vierde schooljaar dat we werken met het continurooster. 

Na 4 jaar, dus met ingang van schooljaar 2023-2024, hebben we al onze inhaaluren 

gemaakt en kunnen we per dag een kwartier korter naar school. 

Samen met de MR evalueren we de aanpak van de afgelopen jaren en houden we u op de 

hoogte. 
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Kennismakingsgesprekken 

In de derde schoolweek vinden de kennismakingsgesprekken plaats. 

Volgende week ontvangt u hier meer informatie over via Social Schools. 

 

 

Traktatie 
Op de Bolderik is het de gewoonte dat kinderen trakteren met hun 

verjaardag. 

Een leuke traditie die we graag in stand houden. 

Ons advies is een kleine, liefst gezonde traktatie!  

 

 

Toestemming gebruik foto’s en video’s 
In het kader van de wet op de privacy dienen wij alle ouders om toestemming te vragen 

voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon of dochter. In een vorig schooljaar 

heeft u hier een brief voor ingevuld. 

Is er iets veranderd? Laat het ons dan weten. Zo niet, dan blijven de afspraken zoals u 

ze hebt aangegeven van kracht.   

  

Info per groep  
Op de website is per groep informatie te vinden onder het kopje “onze school” of via de 

blauwe knop “groepsinfo” 
 

Gymrooster voor de groepen 3 t/m 8 

Tijd maandag donderdag 

8.30u. – 9.30u. 4 6/7 

9.30u. – 10.30u. 4/5 6 

10.30u. – 11.30u. 3a 8 

11.30u. – 12.30u. 3b 7 

 

Schoolfotograaf 
Ook dit schooljaar worden er weer schoolfoto’s gemaakt. 

Dit staat gepland op dinsdag 11 oktober. 
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Kwink 

Zoals u al in eerdere Bolderikbrieven heeft kunnen lezen werken wij met Kwink.  

Kwink is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook dit schooljaar gaan 

wij weer aan de slag met deze methode.  

Basistechnieken 

In de methode krijgen de kinderen basistechnieken aangeleerd. Deze vijf 

basistechnieken helpen de kinderen om zich te ontwikkelen in hun sociaal emotioneel 

leren. In de methode worden deze technieken “kwinkslagen” genoemd. De kwinkslagen 

komen meerdere keren per jaar aan bod. Hieronder kunt u zien welke kwinkslagen er dit 

schooljaar aan bod komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gouden weken 

De start van het schooljaar is een belangrijk moment voor een groep. Daarom worden 

deze weken ook wel de gouden weken genoemd. De eerst weken gaan we in alle groepen 

veel activiteiten doen die bijdragen aan de groepsvorming en nemen we de tijd om elkaar 

goed te leren kennen. Dit kan betekenen dat er regelmatig van plaats gewisseld wordt 

de eerste weken. 

 

Kwink voor thuis  

Sociaal-emotioneel leren vindt overal plaats. Op school, op de club, buiten op straat en… 

thuis. In al die verschillende situaties moeten kinderen een beroep doen op hun sociale 
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vaardigheden. U kunt er dus ook thuis bewust mee aan de slag gaan. Wilt u wat meer 

achtergrondinformatie over sociaal-emotioneel leren?  

Lees dan de achtergrondartikelen in het speciale Kwink Oudermagazine. 

www.kwinkopschool.nl/ouders 

 

Continurooster 
Omdat we met z’n allen in de klas lunchen maken we hier afspraken over: 

Wat zit er wel in onze lunchtrommel Wat zit er niet in onze lunchtrommel 

boterhammen of broodjes met beleg snoep 

een krentenbol of eierkoek drinken met prik 

fruit en/of groente koek 

drinken zonder prik  

een stukje kaas of worst  

 

Geef uw kind een gepaste hoeveelheid eten mee.  

Niet teveel, tenslotte is de school om 14.15 uur alweer uit. 

Is het koeltasje van uw kind versleten? Voor €3,50 kunt u op school een nieuw tasje 

kopen. 

 

Autoloze schooldag en groene voetstappen 

Ook dit schooljaar staan er weer verschillende activiteiten gepland rondom 

verkeereducatie en verkeersveiligheid. 

Zo beginnen we donderdag 15 september met een autoloze schooldag. Dit is een 

landelijke actie om de omgeving van de school autovrij te houden deze dag. 

We vragen u om de kinderen te voet of op de fiets naar school te laten komen.  

Wanneer dit niet mogelijk is, parkeer de auto dan wat verderop. 

Natuurlijk hopen we dat u hierdoor vaker de auto thuis laat. Beter voor het milieu, voor 

de gezondheid en voor de portemonnee met de huidige benzine prijzen. Mocht u toch 

met de auto komen (op andere dagen van het schooljaar) zou u dan gebruik willen maken 

van de parkeervakken? Zo houden we de stoep vrij voor de kinderen die te voet of op de 

fiets komen. 

De tweede schoolweek doen we mee aan de Groene voetstappen actie.  

De Groene voetstappenactie is van 12 t/m 16 september. 

Hiermee verdienen de kinderen Groene Voetstappunten per dag. Aan het einde van de 

week zien we in een overzicht in de klassen hoe wij als school gescoord hebben.  
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Schoolraad 
We willen u voorstellen aan de nieuwe schoolraad. Daniek, Pleun, 

Siem, Zara en Lars veel succes bij alles wat jullie gaan organiseren! 

Daniek en Siem zitten tot de kerstvakantie in de schoolraad. Hierna 

kiezen we weer 2 nieuwe kinderen uit groep 7 en groep 6/7.  

 

 

 

 

 

 

Bericht vanuit de gemeente 
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