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Schooljaar 2020-2021  Nr. 4    28 september 2020    

Algemeen 

 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 6 oktober zullen de schoolfoto’s worden 

gemaakt. De broer/zus foto’s, van kinderen die (nog) niet 

op de Bolderik zitten, gaan dit schooljaar helaas niet door 

vanwege de coronamaatregelen.  

Ongeveer 4 weken na het maken van de foto’s verwachten 

wij de inlogkaarten van de fotograaf te krijgen. Als wij de 

kaarten hebben ontvangen dan geven wij deze aan de 

kinderen mee naar huis. 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.  

 

Studiedag team 

Komende woensdag, 30 september, zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het 

team over gedrag.  

 

Kinderboekenweek  
Van 30 september t/m 11 oktober is het weer 

Kinderboekenweek. Met het thema van dit jaar 

gaan we terug in de tijd; ‘En toen’.  

In iedere klas lezen we voor uit een boek met dit 

thema. Zo brengen we de geschiedenis tot leven. 

We lezen o.a. spannende verhalen over ridders, 

dino’s, maar ook lezen we over de oorlogstijd en komen we van alles te weten over de 

Oudheid. Daarnaast gaan we met de hele school een verhaal schrijven over twee 

kinderen en een tijdmachine. Alle klassen bedenken een spannend, leuk, grappig, 

griezelig deel van dit verhaal. Dit verhaal wordt aan het eind van de Kinderboekenweek 
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in de klassen voorgelezen. Ook is er natuurlijk de hele week extra aandacht voor lezen 

en voor boeken in de klassen. 

 

Sparen voor boeken 
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en 

zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze 

schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en 

leukste kinderboeken!  

Koopt u van 30 oktober t/m 11 oktober 2020 een boek bij Bruna? 

Levert u de kassabon dan in bij de leerkracht. Wij mogen voor 20% 

van het door u gespendeerde bedrag kinderenboeken kopen. 

Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer een paar mooie boeken 

aanschaffen.  

 

Medenzeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat dit schooljaar uit: 

 

Oudergeleding:   Personeelsgeleding:  

Jeanette van Velthoven   Marceline kant (groep 3) 

Marthijn van der Wal   Christel Gijsbers (groep 5) 

Helen van Oord    Ilona de Leeuw (teamleider bovenbouw) 

 

Vanuit de oudergeleding zal Marthijn of Jeanette aansluiten bij de vergaderingen van de 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vanuit stichting Uniek en vanuit het team 

sluit Marceline hierbij aan.  

De MR is op dinsdag 15 september voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar 

gekomen op de Bolderik. Er is gesproken over het nieuwe jaarplan, het jaarverslag 2019-

2020 van de MR en het Protocol Basisonderwijs omtrent de coronarichtlijnen. De 

schoolgids en het nascholingsplan van het team zijn ondertekend voor akkoord. Het 

jaarverslag 2019-2020 is in te zien op de website.  

Het emailadres van de MR:  mr@bsdebolderik.nl 

 

Gevonden voorwerpen 
Zit er iets tussen van jou? Graag ophalen bij meneer Henry. 
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Stagiaires 

Ook dit schooljaar zullen er een aantal eerstejaars studenten van de Pabo bij ons op 

school hun stage komen lopen. Gedurende het hele schooljaar zullen ze er regelmatig 

een hele week zijn. Na een half jaar wisselen ze van groep.  

We hopen weer veel van en met elkaar te leren.  

Hieronder zullen ze zich aan u voorstellen. 

 

Ik ben Emma Roos en ik ben 16 jaar.  

Het komende half jaar loop ik stage in groep 4 van juf Ashley. Ik kom uit 

Gorinchem en heb vorig jaar met succes mijn HAVO afgerond. Met veel 

plezier ben ik sinds september begonnen aan de opleiding PABO op Avans 

Hogeschool in Breda. Ik vind het geweldig om te zien hoe kinderen zich 

ontwikkelen. Het geeft mij dan ook een goed gevoel om daarbij een rol te 

mogen spelen.  

Ik hou ervan om elke dag weer nieuwe dingen te zien, te doen en te leren. Elke dag is 

een nieuwe uitdaging.  

In mijn vrije tijd werk ik bij Kruidvat. Ook vind ik het leuk om te reizen naar nieuwe 

plekken. Ik ga graag met vrienden de stad in om gezellig te kletsen en te winkelen. Ik 

heb heel veel zin in de leerzame en leuke tijd die ik dit jaar op de Bolderik mag 

doorbrengen. 
 

Hoi! Ik ben Anouk van den Heuvel en ben 17 jaar.  

Ik woon in Werkendam. Dit jaar ben ik eerstejaars student  

aan de PABO op Avans Hogeschool in Breda. Vorig schooljaar heb ik mijn 

havodiploma gehaald op het Altena College in Sleeuwijk. Zelf houd ik erg van 

sport en voetbal ik bij Kozakken Boys in Werkendam. Daarnaast vind ik het 

erg leuk om met vriendinnen af te spreken. Ik heb erg veel zin in mijn stage 

hier op De Bolderik! 

Hoi, mijn naam is Tygo! 

Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Woudrichem en ik ben  bezig met mijn eerste jaar 

PABO op de Hogeschool Avans in Breda. Momenteel kan je mij elk weekend vinden bij 

het reptielenhuis “De aarde” in Breda. Hier werk ik als educatief 

medewerker/verzorger en geef rondleidingen aan o.a. scholen, scoutinggroepen en 

familiegroepen. Wij proberen hier, op een leuke interactieve wijze, kinderen en 

volwassen meer te leren over de dieren en alles wat hierbij komt kijken. Ik vind het 

informatie overbrengen naar de jeugd zo leuk, dat ik hier graag mijn werk van zou willen 

maken op een basisschool. 
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Hoi, ik ben Daan. Ik ben eerstejaars Pabo student en ik kom stagelopen in groep 7A bij 

juffrouw Janny en meester Mathijs. Ik ben 17 jaar en woon in Raamsdonksveer. Daar 

woon ik met mijn ouders, broertje, twee zusjes en onze honden Blitz en Abel.  

In mijn vrije tijd voetbal ik bij RFC 19-1 en ik geef training bij RFC aan 

de jo10-2. 

Mijn lievelingseten is mijn moeders lasagne, die is superlekker! 

Mijn favoriete vakantieland is Spanje, omdat het daar altijd heerlijk 

warm is.      

Ik heb er heel veel zin in en ik hoop hier zelf ook veel te kunnen leren!!           
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