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Schooljaar 2019-2020  Nr. 12                   17 februari 2020    

Algemeen 

Nieuwe T-shirts,  
Ze zijn binnen! Voor alle kinderen een prachtig nieuw Bolderikshirt. 

De oude oranje shirts waren wel aan vervanging toe. 

In overleg met de kinderen in de bovenbouw hebben we gekozen voor shirts in de kleur 

van een Bolderik! 

Een drietal sponsoren hebben de aanschaf van deze shirt mede mogelijk gemaakt. 

Hartelijk dank hiervoor! 

 
 

Rapportmapjes 
Niet alleen nieuwe shirts, maar ook nieuwe rapportmapjes voor de 

kinderen in groep 3 en 4! 

 

Ziekte, geen vervanging 
Ook in onze regio krijgen we al regelmatig te maken met het lerarentekort. 

Tot nu toe hebben we dat op kunnen lossen door extra inzet van onze eigen leerkrachten 

op, voor hen niet-werkdagen, maar ook door het opdelen van groepen. 
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Start cultuurweken 

Na de carnavalsvakantie starten wij in alle klassen met het 

cultuurthema film/foto/design. Zo gaan de groepen 7 en 8 een 

hologram maken. De groepen 5 en 6 gaan naar de film Wad, 

waarbij ze ook de maker van de film mogen interviewen. De 

groepen 3 en 4 maken een animatiefilmpje en de groepen 1/2 

gaan foto’s maken met een echte fotograaf. Deze activiteiten 

vinden allemaal plaats in maart en begin april. Het worden vast hele creatieve weken! 

 

Damkampioenen! 
9 februari was het dan zo ver, Boris, Bobbie, Owen en Timon uit de groepen 6  gingen 

mee spelen op het Brabantse Scholen Kampioen toernooi in de Cammeleur in Dongen. 

Er waren 8 teams van verschillende scholen uit Brabant aanwezig waaronder scholen uit 

Dongen, Rijen, ’s-Gravenmoer en nog enkele andere plaatsen. 

Het was heel spannend, maar…het Bolderikteam is Brabants School Dam Kampioen 

geworden.  

Onze dammers hebben een prachtige beker gekregen en hebben zich  door dit geweldige 

resultaat geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen. 

Super goed gedaan jongens, samen met jullie damcoaches Jan en Arie zijn wij 

supertrots op jullie! 

 

 
 

Afscheid van juf Jennie 
Helaas gaan we binnenkort afscheid nemen van juf Jennie (groep 6B). 

Vanaf 1 april gaat juf Jennie aan het werk op een school vlak bij haar woonplaats. 

Jammer dat je gaat vertrekken, juf Jennie, maar wij wensen je héél véél succes! 

Juf Kelly Hoegee gaat de taken van juf Jennie in groep 6B overnemen. Juf Kelly kent de 

groep al omdat zij het hele schooljaar al op maandag in groep 6 werkt.  

Ook juf Kelly wensen wij heel veel succes! 

We zijn nu op zoek naar een leerkracht die de andere taken die juf Kelly op de Bolderik 

uitvoert kan vervangen. 
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Koningsspelen 
De voorbereidingen van de Koningsspelen op vrijdag 17 april 2020 zijn in volle gang. 

Groep 1/2 gaan sporten in en om de school. Meer informatie hierover krijgt u van de 

eigen leerkracht. 

De middenbouw (groepen 3 t/m 5) gaan van 8.30 uur tot 12.00 uur sporten met andere 

scholen uit de gemeente Altena in Dussen. Er zal een bus rijden om iedereen naar 

Dussen te brengen.  

Wilt u helpen tijdens deze ochtend? Geef u dan op door te mailen naar juf Loes 

(lvandepol@bsdebolderik.nl). 

De bovenbouw (groepen 6 t/m 8) gaan van 12.30 uur tot 15.00 uur sporten, met andere 

scholen uit de gemeente Altena in Dussen. De bovenbouw gaat op de fiets naar Dussen. 

Wilt u de middag bij de bovenbouw helpen? Ook dan kunt u zich opgeven door te mailen 

naar juf Loes. Wij vragen u om ook mee te fietsen met deze groep.  

Voor de groepen 1 t/m 5 zijn de schooltijden deze dag hetzelfde als anders. 

De groepen 6 t/m 8 zijn later uit. Zij verwachten om 15.30 uur terug in Hank te zijn. 

 

Knuste Stars! 
Zondag 9 februari was de 10e editie van 

Knuste Stars, de talentenjacht van Hank.  Dit 

jaar waren er 9 optredens van kinderen van de 

Bolderik. Het waren prachtige optredens met 

zang, dans, playback en een goochelshow. 

Zoals je ziet… : alles kan en mag bij Knuste 

Stars! De jury; meneer Mathijs, Juf Aukje en 

Waldo (van de fanfare) keken hun ogen uit! 

Alle kinderen die er waren kregen gratis 

entree, limonade, chips en een glow in the 

dark armband. De gebroeders Ko kwamen als 

afsluiting optreden! En omdat het al het 10e 

jaar is dat dit georganiseerd wordt, zijn alle 

artiesten eerste geëindigd . Ze hebben een 

beker, een zwemkaartje met kidsbox van de 

Kurenpolder én een eierkoek gewonnen! Wat 

een winnaars waren dit zeg!  
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Carnavalsfeest 
Vrijdag is het carnavalsfeest op de Bolderik. We herinneren u er even aan dat we met 

veel herrie door Hank heen lopen! Komt u ook kijken en/of meelopen?  

Kinderen mogen instrumenten meenemen van thuis, maar gelieve geen hoorns met gas in 

een spuitbus.  
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