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Algemeen 

 

Schoolfotograaf 
Vorige week zijn alle schoolfoto’s gemaakt. Ongeveer 4 weken na het maken van de 

foto’s verwachten wij de inlogkaarten van de fotograaf te krijgen. Op deze inlogkaart 

staat een voorbeeldfoto en een persoonlijke inlogcode. De inlogkaart met unieke code 

geeft u toegang tot de webwinkel, waar de bijbehorende foto`s kunnen worden bekeken 

en besteld.  

 

Facebook en Instagram 
Onze Facebookpagina komt terug en daarnaast zijn we binnenkort 

ook te vinden op Instagram. 

Via deze weg kunnen we met veel mensen delen wat we allemaal 

doen op de Bolderik. 

Natuurlijk gaan we heel zorgvuldig om met het plaatsen van berichten. 

We plaatsen alleen foto’s van een omgeving, van werkjes van kinderen of van kinderen in 

grotere groepen of van de achterkant. 

Natuurlijk kunt u het altijd aangeven als u hier bezwaar op hebt. Stuur dan een bericht 

naar de leerkracht. 

Mochten we,  in een uitzonderlijk geval, een foto van een individuele leerlingen willen 

plaatsen dan zullen we eerst contact met u opnemen. 

De berichten vanuit de groepen via Social Schools blijven natuurlijk zoals we gewend 

zijn. 

 

Oudervereniging 
Bij deze Bolderikbrief sturen we u weer een voorstelflyer van een aantal bestuursleden 

van de Oudervereniging. 

Zie de bijlage dus! 
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Mobiele telefoons en smartwatches 
Wij merken dat steeds meer kinderen in het bezit zijn van een mobiele 

telefoon of smartwatch. Dit kan voor afleiding zorgen tijdens de lessen. Wij 

willen daarom vragen de mobiele telefoons en smartwatches zoveel mogelijk 

thuis te laten. In de bovenbouw zijn telefoontassen aanwezig en zijn er 

afspraken gemaakt. Wanneer een leerling een telefoon of smartwatch bij 

zich heeft op school, schakelen zij deze ’s ochtends uit en wordt deze in de 

tas gedaan. Aan het einde van de schooldag mag de telefoon/smartwatch 

weer mee naar huis genomen worden.  

Wij zullen ook voor de lagere groepen een telefoontas aanschaffen.  

 

TIP: Spelen op het schoolplein ná schooltijd 
Na schooltijd zijn er vaak kinderen aan het spelen op het schoolplein. 

Alleen maar leuk natuurlijk, daar is het plein voor! 

Soms gebeuren er echter ook minder leuke dingen tussen kinderen of met materialen. 

Regelmatig een beetje toezicht is dan ook voor sommige kinderen wel nodig. 

 

Afsluiting Kinderboekenweek  
We hebben de afgelopen tijd extra veel aandacht besteed aan lezen in alle groepen. De 

kinderen van groep 8 hebben zich als afsluiting van de Kinderboekenweek verkleed als 

een personage uit een kinderboek. De kinderen van groep 1 t/m 7 mochten in de aula 

gaan raden welk boek bij welk personage hoorde.  
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Corona 
Is uw kind ziek en heeft het corona? 

Het blijft belangrijk dat u dat aan ons doorgeeft. 

Zo kunnen leerkrachten er in de klas zoveel mogelijk rekening mee houden en de hygiëne 

maatregelen weer aanscherpen. 

Ook leerkrachten gaan in een aantal gevallen terug naar een thuissituatie waarin ze 

contact hebben met kwetsbare familieleden. 

En we willen natuurlijk niet dat leerkrachten uit gaan vallen……vervanging is namelijk 

haast niet beschikbaar. 

Vrijdag voor de herfstvakantie zullen we alle kinderen weer twee testen meegeven. 

Heeft u behoefte aan een extra coronatest? Laat het dan weten.  

 

Herhalingscursus BHV 
De Bhv’ers van de Bolderik hebben hun jaarlijkse 

herhalingscursus er weer opzitten. Er is aandacht 

besteed aan ontruiming, EHBO, reanimatie en het 

blussen van een brand.  

 

 

 

 

 

Fijne herfstvakantie! 
Van 24 t/m 28 oktober is het herfstvakantie. Maandag 31 oktober heeft het team van 

de Bolderik een studiedag en zijn de kinderen nog een dag extra vrij. We zien de 

kinderen graag op dinsdag 1 november weer terug op school. 
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