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Schooljaar 2022-2023    nr. 9 maandag 30 januari 2023 

Algemeen 

 

Studiedag op vrijdag 10 februari 
Op vrijdag 10 februari staat er een studiedag gepland voor het team van de Bolderik. De 

kinderen zijn daarom een dag vrij.  

 

Open dag dinsdag 31 januari 
Morgen is er een Open dag voor ouders om kinderen aan 

te melden op de Bolderik die vóór 1 oktober 2024 4 jaar 

worden. 

Tussen 8.30 en 16.30 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur 

bent u van hart welkom om een kijkje te komen nemen. 

Kent u onze school al goed en wilt u een jonger broertje 

of zusjes meteen aanmelden? Dan kunt u een 

aanmeldformulier vinden op onze website 

(www.bsdebolderik.nl) of ophalen op school.  

 

Inloopmoment groepen 1-2-3 
Op woensdagmiddag 8 februari van 14:15u.-14:45u. is er de gelegenheid om even een 

kijkje in de klas te komen nemen in de groepen 1/2 en de groepen 3. De kinderen kunnen 

even laten zien wat hun plaatje is in de klas en met welke materialen zij dagelijks 

werken. U kunt natuurlijk een praatje maken met de leerkracht, over resultaten hebben 

we het later tijdens de oudergesprekken in maart.  

 

Nieuw speeltoestel kleuterplein 
Op het schoolplein is een nieuw toestel geplaatst. Zodra het toestel een 

veiligheidskeuring heeft gehad, verwijderen we de hekken en kan er lekker gespeeld 

worden! 
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Carnaval 
Op vrijdag 17 februari begint het carnavalsfeest op de 

Bolderik. We gaan een modeshow lopen, hossen en iedere 

klas gaat een optreden doen. DJ Barry zal ons muzikaal 

ondersteunen en er een feestje van maken. Ook willen wij 

u nog even wijzen op de volgende afspraken: Serpentines 

zijn toegestaan! Dat vrolijkt de boel lekker op……… 

Maar…………… Geen confetti en geen spuitserpentines aan 

uw kind meegeven. Daarnaast is carnaval een feest met 

gezelligheid en gekkigheid. Accessoires als wapens, 

lokken ander gedrag uit. Deze blijven dus thuis. 

De schoolraad is de jury voor de optredens en heeft voor 

deze middag ook zelf een poster gemaakt.  

Het carnavalsfeest is het begin van Carnaval in Hank. We 

wensen jullie veel feestplezier! Alaaf!   

 

 

Kangoeroewedstrijd 
Doe ook mee met W4kangoeroe op 16 maart 2023! 

Het is weer bijna zover! Tijd voor de reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart 

op heel veel scholen wordt georganiseerd en zo ook op bs de Bolderik. Alle kinderen 

vanaf groep 3 mogen eraan meedoen. 

Wil jij je hersens laten kraken? Doe dan mee en schrijf je in bij je juf of meester. 

Schrijf je naam op een envelop met daarin €4,00 en geef deze aan jouw juf of meester. 

Let op: Tot uiterlijk dinsdag 28 februari kun je je inschrijven. 

Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. Wie gaat de uitdaging aan? Meedoen is 

belangrijker dan winnen. Wil je oefenen vooraf? Kijk dan eens op: 

https://www.w4kangoeroe.nl 
 

 

 

 

  

 

Parkeren, halen en brengen 
Heel veel ouders parkeren in de parkeervakken bij het wegbrengen en ophalen van de 

kinderen. 

Sommige ouders parkeren om de hoek van een straat. Ook prima natuurlijk! 

Denkt u er dan wel aan niet op de stoep te parkeren? 
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Even voorstellen! 

Sommige hebben mij vast al gezien en gesproken in de wijk of 

bij activiteiten. Voor degene die mij nog niet kennen. Ik ben 

Marissa van Enthoven, sinds kort gestart als jongerenwerker bij 

gemeente Altena. Jullie zullen mij voornamelijk tegen gaan 

komen in de dorpen: Hank, Dussen, Nieuwendijk, Werkendam en 

Babyloniënbroek. Hiernaast ben ik ook regelmatig te vinden op 

het Altena college. Ik kijk er naar uit nader kennis met jullie te 

maken en de samenwerking op te zoeken. Heb je vragen of wil je 

meer weten mail of stuur een DM voor 06 op een van onze social 

media accounts. 

Facebook en Instagram: jongerenwerk_altena  

 

Een stukje vanuit de Medenzeggenschapsraad (MR) 

 
Wie zijn wij? 

Op de foto staan v.l.n.r. alle MR-leden van bs de Bolderik.  

Janny van Oosterhout (groep 6/7) 

Christel Gijsbers (groep 4) 

Marthijn van der Wal (ouder van Quint (groep 6) en Fem (groep 4/5) + voorzitter) 

Mathijs Romme (groep 6/7 + GMR lid) 

Els Wisse (ouder van Melle (groep4/5), Vic (groep1/2B) en Otis (nog niet op school) + 

GMR lid) 

Helen van Oord (ouder van Davey (nog niet op school) en Nathan (groep 3A) 

 

Waar zijn we op dit moment mee bezig? 

We bekijken momenteel het SchoolOndersteuningsPlan (SOP) en het huishoudelijk 

reglement. Als de begroting rond is, gaan we die ook tegen het licht houden. Jaarlijks 

komen wij enkele keren bijeen om mee te denken over het beleid van onze school.  

 

Vergaderdata: 

04-10-2022, 16-01-2023, 15-03-2023, 13-04-2023 en 27-06-2023  

 

Voor extra informatie zie: www.bsdebolderik.nl, mocht u vragen of opmerkingen hebben, 

stel ze dan aan één van ons. 
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