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Schooljaar 2021-2022  Nr.16 30 mei 2022    

Algemeen 

 

Maandag 6 juni vrij 
Komende maandag is het Tweede Pinksterdag. Alle kinderen hebben dan een vrije dag. 

 

Resultaat Eindcito 
De resultaten van de eindcito zijn binnen en gedeeld met alle kinderen en ouders. 

De gemiddelde uitslag is 530,2. 

Dit jaar scoren we onder het landelijk gemiddelde, maar gelukkig hebben de meeste 

kinderen naar verwachting gescoord. 

Dus reden voor een klein feestje! Taart eten met z’n allen! 

 

 

 

 

Activiteiten in de omgeving 
Op onze website www.bsdebolderik.nl bij het kopje Bolderikbrief/post kunt u de flyers 

vinden van o.a. Knuste Stars op 12 juni en de Kastelen dag op 6 juni.  
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Ontruiming met de brandweer 
Vandaag hebben we een ontruimingsoefening 

gedaan. Het alarm ging af in de school en de 

kinderen en leerkrachten zijn zo snel mogelijk 

naar het grasveld gelopen bij de Steurstraat. 

Daar werd gekeken of alle groepen compleet 

waren. We misten twee kinderen uit groep 8, 

maar dit hoorde bij het scenario. Ook meneer 

Henry zat te werken op zolder en moest naar 

beneden geroepen worden. 

Na afloop van de oefening zijn er nog een aantal 

klassen bij de brandweerwagen gaan kijken.  

 

Knuste Stars 2022 
Op zondag 12 juni is het Knuste Stars 2022. De zaal gaat om 13.30 uur open en om 14.30 

uur beginnen de optredens. Het belooft een geweldige middag te worden. Naast onze 

Hankse talenten komt er ook een entertainmentshow ‘SportDisco’ om alle kinderen een 

onvergetelijke middag te bezorgen. Om 17.30 uur is de prijsuitreiking en daarna sluiten 

we de middag af. 

 

We hebben dit jaar 2 categorieën: Groep 1 t/m 3 en groep 4 en ouder. Alle kinderen uit 

de jongste categorie winnen allemaal een fantastische prijs. Vanaf groep 4 doe je mee 

aan de talentenjacht, deze groepen strijden tegen elkaar. Uit ervaring weten we dat dit 

een spannende wedstrijd is, de jury heeft hier altijd een zware taak aan. De talenten 

die winnen, winnen een fantastische prijs die in het teken staat van het thema van deze 

middag ‘SportDisco’! 

 

Doe je mee of heb je gewoon zin om een middagje te komen kijken naar onze talenten? 

We zien jullie graag op 12 juni zodat we er samen met alle kinderen een fantastische 

middag van kunnen maken.  

 

Tot dan! 

 

Commissie Knuste Stars 

Eva, William, Janine, Inge en Joyce 
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