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Schooljaar 2020-2021 Nr. 9               14 december 2020    

Algemeen 

 

Kerstwens 
We hebben een wens voor iedereen, 

een mooie Kerst met lieve mensen om je heen. 

Al zijn het er dan maar een paar dit jaar, 

Laat zien… wij zijn er voor elkaar 

Mensen die van je houden om wie je bent, 

en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 

dat je samen met hen iets moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dit alles brengen kan, 

en maak er een gezellig en fijn Kerstfeest van! 

 

 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Dit jaar is er vanwege de coronamaatregelen géén Open Dag op de Bolderik voor het 

aanmelden van nieuwe leerlingen. 

Natuurlijk is er wél de mogelijkheid om kinderen aan te melden of om een afspraak te 

maken voor een rondleiding. Het gaat hier om kinderen die vóór 1 oktober 2022 4 jaar 

worden. Op onze website (www.bsdebolderik.nl) kunt u het aanmeldingsformulier vinden.  
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U  kunt bellen naar 0162-402431 of naar het mobile nummer van juf Cisca (06-

40519782) om een afspraak te maken. 

 

Schoolfotograaf 
De fotokaarten met inlogcode zijn al weer een paar weken geleden uitgedeeld. Met de 

bijbehorende code heeft u de schoolfoto’s kunnen bekijken en bestellen bij de 

fotograaf. U kunt hier tot half mei 2021 gebruik van maken. Daarna kunt u niet meer 

inloggen en geen foto’s meer bestellen. 

 

Kerstvoorstelling 
Op zondagmiddag 20 december speelt ZieZus in kasteel Dussen – 

twee keer!- een kinder-kerstvoorstelling. Op onze website leest 

u hierover meer. 
 

Nieuwe vloer 
In de kerstvakantie wordt  er weer een deel van de vloer 

vervangen. 

Dit keer het deel van de groepen 3 t/m 5. 

 

Cito-toetsen in januari 
In de weken ná de kerstvakantie gaan we in de groepen 3 t/m 

7 aan de slag met de Cito-toetsen. 

Tijdens de periode van het afnemen van de toetsen sluiten we 

het ouderportaal in Parnassys voor de landelijke toetsen. Op 

deze manier hebben de leerkrachten eerst tijd op de 

toestresultaten te analyseren.  Zodra we hier mee klaar zijn 

gaat deze module in Parnassys weer open. 

 

Hoofdluis 
Ook na de kerstvakantie kunnen we nog niet starten met hoofdluiscontrole door onze 

kriebelmoeders. Wilt u daarom vóór de school weer start thuis goed controleren? 

Mocht u bij uw kind hoofdluis of neten vinden, geef het dan meteen door aan de 

leerkracht. Wij kunnen dan alle ouders van deze groep een bericht sturen met de vraag 

nog eens extra te controleren en zo nodig te behandelen. 
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Kerstvakantie 
Donderdag 17 december vieren we kerstfeest op school. 

Vrijdag 18 december is er nog een halve dag school. 

De kerstvakantie begint om 12.00 uur! 

Op maandag 4 januari zien we elkaar weer terug. 

Fijne kerstvakantie allemaal! 
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