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Schooljaar 2021-2022  Nr. 17 13 juni 2022     

Algemeen 

 

Studiedag op 27 juni 
 

Studiedag 
Op maandag 27 juni is er een studiedag voor de leerkrachten. De kinderen hebben dan 

een vrije dag.  

 

Groepsverdeling 2022-2023 
Als bijlage bij deze Bolderikbrief sturen we u de groepsverdeling voor het volgende 

schooljaar. 

 

En dan verdrietig nieuws… 
Gisteren ontvingen wij het bericht dat de vader van Me’va (groep 6) en Osman (groep 

1/2A) plotseling is overleden. 

Deze week zijn Osman en Me’va niet op school vanwege de begrafenis van hun papa in 

Turkije. 

In de klas van Osman en Me’va zullen we stilstaan bij dit verdrietige nieuws en natuurlijk 

ook in de andere groepen als daar behoefte aan is. 

Wij wensen de familie heel veel sterkte. 

 

Verjaardag leerkrachten 
Op maandag 20 juni vieren de leerkrachten van groep 3 t/m 8 

hun verjaardag in de klas. De leerkrachten hebben zelf een 

leuk programma bedacht voor deze dag. Maar om deze dag 

extra leuk te maken, krijgen we een optreden van een 

goochelaar. 

 

 

Vanuit de Oudervereniging: 
Een feestdag voor alle juffen  en meesters zoals u hierboven leest! 

Daar hoort natuurlijk een cadeautje bij!  

Vanuit de Oudervereniging zorgen wij ervoor dat al voor alle leerkrachten die dag een 

cadeautje is. 

Natuurlijk zijn de leerkrachten altijd bij met een extra tekening of knutselwerkje! 
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Nog iets over de Avondvierdaagse 
Veel kinderen hebben enkele weken gelden meelopen met de Avondvierdaagse. 

Vanuit de organisatie ontvingen we een zak met muntgeld….per ongeluk is aan de 

kinderen die via op school opgegeven zijn 50 cent teveel deelnamegeld gevraagd! 

Heeft uw kind via school meegelopen met de Avondvierdaagse en u wilt de 50 cent terug 

ontvangen, dan kunt u een berichtje sturen naar juf Cisca. Zij zorgt dan dat de 50 cent 

via uw kind terugkomt. 

Het geld dat overblijft stoppen we in het potje “extraatjes voor op school”. 

 

Lessen over relaties en seksualiteit op school zijn belangrijk 

De komende weken starten we op school in groep 5/6, 6, 7 en 8 met lessen over relaties 

en seksualiteit. Dit doen we aan de hand van het lespakket ‘Kriebels in je buik’. 

 

Voorheen kregen alleen de kinderen in groep 8 seksuele 

voorlichting. We merkten dat het thema ‘relaties en 

seksualiteit’ ook aandacht vraagt in de andere groepen. Daarom 

starten we nu ook in de lagere groepen met de lessen. Het 

lespakket geeft ons de mogelijkheden om de thema’s op een 

passende manier bespreekbaar te maken. Kinderen weten al 

heel veel, horen veel en zien veel. We vinden het als school 

belangrijk dat we in de klas over deze thema’s kunnen praten 

met de kinderen. Door deze lessen te geven maken we het 

normaal om over deze onderwerpen te praten en geven we de 

kinderen zelfvertrouwen in hun eigen relationele en seksuele 

ontwikkeling. 
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