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Schooljaar 2021-2022  Nr. 4            maandag 11 oktober 2021    

Algemeen 
 

Herfstvakantie 
Op vrijdagmiddag 22 oktober om 14.15 uur begint 

de herfstvakantie. 

Dit is de laatste Bolderikbrief voor de vakantie 

dus wij wensen u nu alvast veel herfstplezier! 

De herfstvakantie is dit schooljaar extra lang.  

Maandag 1 november is er een studiedag voor het 

team en zijn de kinderen vrij. Het onderwerp van 

de studiedag is: Gedrag. 

Kees van Overveld gaat ons hier van alles over 

vertellen. 

De school begint dus weer op dinsdag 2 

november. 

 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 19 oktober zullen de schoolfoto’s 

worden gemaakt.  

Broertjes en zusjes die op de Bolderik zitten 

gaan ook samen op de foto. 

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. 
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KWINK: Circus IK 

Zoals u weet is onze methode voor de sociale 

vaardigheden Kwink. Dit jaar is 'Circus IK' een nieuw 

onderdeel binnen deze methode. Circus IK biedt hulp bij 

het reflecteren van gedrag.  

                    

Waarom een circus? 

Op sommige momenten kan een hoofd van een kind goed 

vol zitten; met gedachten en/of emoties. Het is dan 

figuurlijk een 'circus' in het hoofd.  

 

Na een conflict kunnen we samen met de kinderen hun 

manier van oplossen bespreken en ze helpen welke de juiste is. Door hierover in gesprek 

te gaan, maken we de kinderen bewust van hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan.  

 

Probleem? Wat kies je? 

Kinderen kunnen op drie manieren een probleem oplossen: proactief, agressief of 

passief. Binnen Kwink koppelen we aan die oplossingswijzen drie werkwoorden: aanpakken 

- aanvallen - verstoppen. In de onder- en middenbouw staan er dieren symbool voor deze 

manieren. Bij aanpakken hoort de giraf, bij aanvallen hoort de bok en bij verstoppen 

hoort de struisvogel. Hieronder ziet u welke gedragskenmerken passen bij de 

verschillende aanpakken.  
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Een bericht vanuit fanfare St. Ceacilia 
Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op 

jouw stem rekenen? 

We zijn weer gestart met de blazersklas in de 

groepen 6 en zij zijn het goede doel. Want een 

blazersklas is muziekles hebben met plezier, samen 

met klasgenoten op school. Het is een moderne, 

motiverende en effectieve manier van 

muziekonderwijs waarbij de leerlingen met plezier 

‘hun’ instrument leren bespelen in de groep. Aan het 

eind van het schooljaar volgt er natuurlijk een 

prachtig optreden. 

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport 

Hartelijk dank, Muziekvereniging St. Caecilia  

https://www.rabo-clubsupport.nl/altena-bommelerwaard/deelnemers/details/158640-

muziekvereniging-sint-caecilia  

 

Schoolraad 
Na een inschrijvingsperiode zijn er 2 nieuwe leerlingen gekozen uit groep 6 en groep 

5/6. De schoolraad bestaat nu uit: 

 

Siem van Abelen (groep 6) 

Daniek van Ophoven (groep 5/6) 

Noa van de Vlekkert (groep7) 

Jens van Oord (groep 8a) 

Owen Berm (groep 8b) 

 

Samen gaan we de ideeën die ingeleverd zijn bekijken. De 

schoolraad zal ook  meehelpen bij bepaalde activiteiten en de 

raad vergadert over wat we op school kunnen verbeteren. 
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