
 
 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020  Nr 9, 10 december 2019.    

Hieronder ziet u de uitnodiging voor de Bolderik Kerst Fair.  
Uw kind krijgt op donderdag een stempelkaart mee waar zijn of haar naam op 

staat. Deze neemt u mee naar de Kerstfair. Hier wordt op afgestempeld welke 

activiteit ze gedaan hebben. Voor broertjes en zusjes is een kaart te verkrijgen 

 

 



op de school. U komt via de hoofdingang naar binnen, die we deze avond alleen als 

ingang gebruiken. De andere deuren worden deze avond gebruikt als uitgang en 

niet als ingang. Zo willen we voorkomen dat mensen heen en weer gaan lopen 

binnen de school. We hopen op uw medewerking. 

 

 
 

“Heel de 

Bolderik bakt” 

wedstrijd 
Alle kinderen 

hebben een 

inschrijfformulier 

gekregen voor de 

wedstrijd: “Heel de 

Bolderik bakt!” Je 

mag aan deze 

wedstrijd mee doen 

als individu of met 

max. 4 personen. 

Schrijf je in voor 

vrijdag 13 december! 

 

 

 

 

Kerstviering vrijdag 20 december 
Deze ochtend gaan we met de gehele school naar de kerk. Het zou leuk zijn als 

alle kinderen een kerstmuts op hebben als we naar de kerk wandelen. De viering 

is met, voor en door de kinderen. Iedere groep draagt iets bij aan deze 

kerstviering. U bent van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn. We vragen u 

om plaats te nemen in de kerk voordat de kinderen aankomen, maar ook om 

achter in de kerk of in de zijbanken te gaan zitten. 

  

Sjors Sportief en Creatief 
Wil jij je nog inschrijven voor de leuke activiteiten van Sjors Sportief en Creatief? 

 Er een heel erg leuk introductiefilmpje ontwikkeld, waar Sjors Sportief en Sjors 

Creatief zich voorstellen.  Je kunt het filmpje vinden 

op:https://www.sportcoachaltena.nl/video  

 

https://www.sportcoachaltena.nl/video
https://www.sportcoachaltena.nl/video


Uitnodiging Informatieavond voor de ouders van de leerlingen in 

groep 4, Eerste Heilige Communie 2020.  
De data voor de vieringen van de Eerste Heilige Communie in de Sint 

Elisabethparochie voor het jaar 2020 zijn bekend. Voor de parochiekernen 

Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg is de communieviering zondag 7 

juni in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. En voor de parochiekernen 

Dussen, Woudrichem en Hank is de communieviering zondag 14 juni in de O.L.V. 

Onbevlekt Ontvangen kerk te Hank.  

Pastoor Ceriani, sinds september 2019 pastoor van de Sint Elisabethparochie 

ziet graag een ander traject als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 

Zoals dat al in meerdere parochies in ons bisdom uitgevoerd wordt. Daarom wil 

hij graag voordat u besluit uw kind aan te melden, op een informatieavond uitleg 

geven over dit nieuwe traject.  

Deze uitnodiging is voor beide ouders van de communicant. Na deze avond kunt u 

uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, waarvoor u dan ook het 

benodigde formulier en de planning van de bijeenkomsten ontvangt.  

Deze avond is op dinsdag 7 januari 19.30 uur in het parochiecentrum te 

Raamsdonksveer.  

(Het parochiecentrum vindt u als u tussen het parochiesecretariaat St. 

Jozeflaan 3 en het DELA-gebouw naar achteren loopt.) 

Open dagen (leerlingen groep 7 & 8) 

De open dagen van de voortgezet onderwijs scholen komen er aan.  

Zet u deze datums in uw agenda? 

 

Dongemond College Raamsdonksveer 

vmbo,havo,vwo(atheneum)  

8 februari 9.00u t/m 13.00u 

 

Prinsentuin College Andel 

vmbo 

24 januari 19.00u t/m 21.00u 

25 januari 10.00u t/m 14.00u 

 

St. Oelbert gymnasium Oosterhout 

vwo (gymnasium) 

7 februari 17.00u t/m 21.00u 

 

 

 

 



Altena College Sleeuwijk 

vmbo,havo,vwo (atheneum) 

22 januari 14.30u-17.00u en 19.00u t/m 21.00u 

 

Camphusianum Gorinchem 

vwo (gymnasium) 

18 januari 09.30u t/m 13.00u 

 

Voor andere open dagen kunt u kijken op de website van de desbetreffende 

school 

 

Knuste Stars 2020 
Jongens en meisjes, dames en heren, 

in 2020 is het zover! Knuste Stars 

bestaat 10 jaar!! En dat gaan we 

groots vieren. Met natuurlijk weer 

een heleboel jonge, enthousiaste 

artiesten maar ook met niemand 

minder dan de Gebroeders Ko! Net als 

een paar jaar geleden hebben zij net 

als wij, weer heel veel zin in om de 

Phoenix op zijn kop te zetten.  Met 

hits als Toeter op mijn waterscooter, 

Schatje mag ik je foto, 

Tringelingeling en Oh wat is dit mooi, 

moet dit lukken.  

Op zondag 9 februari 2020 gaat het 

gebeuren. De deuren van de Phoenix 

in Hank gaan om 13.30 uur open om 

alle artiesten te ontvangen en om 

14.00 uur gaan we van start. 

Binnenkort worden de inschrijfformulieren weer uitgedeeld op de basisscholen. 

Maar je kunt je ook digitaal inschrijven door een mail te sturen naar 

knustestars@outlook.com.  

Dus trommel je vriendjes en vriendinnetjes op en begin alvast met oefenen. Voor 

je het weet is het zover en zien we jou op het podium de sterren van de hemel 

zingen, dansen of goochelen. Het kan allemaal bij Knuste Stars.  

Houdt de krant en onze Instagrampagina goed in de gaten voor de laatste 

berichten over deze middag.  

Wij hebben nu al voorpret! Jullie ook?  

Tot dan. 

Commissie Knuste Star. 



Kerstwens……  

 
Het is kerstmis overal  

we dromen onze dromen  

bij mooi versierde bomen  

van vrede bovenal  

en wensen aan elkaar:  

sfeervolle Kerstdagen  

en een heel Gelukkig Nieuwjaar!  

 

Team bs de Bolderik.  

 

 
 
 


