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Schooljaar 2021-2022  Nr. 3        maandag 27 september 2021   

Algemeen 

 

Kinderboekenweek 
Dit jaar is de Kinderboekenweek van woensdag 6 oktober 

t/m 17 oktober. Het thema van dit jaar is: Worden wat je 

wil. In iedere klas lezen we voor uit een boek met dit 

thema. Op school gaan we (ook zelf) lekker veel lezen, komt 

er een schrijfster op bezoek en gaan we het hebben over 

beroepen.  

 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 19 oktober komt de schoolfotograaf naar de 

Bolderik. Naast de individuele foto’s worden er alleen foto’s 

gemaakt van de broers en zussen die nu bij ons op school 

zitten.  
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.  

 

Bericht vanuit de oudervereniging 

Beste ouders/ verzorgers, 

Het schooljaar is alweer een aantal weken oud. Wij sturen u graag een bericht vanuit de 

oudervereniging! 

Het afgelopen schooljaar heeft u weinig van ons gehoord. Covid’19 en de bijbehorende 

maatregelen en lockdown hebben gezorgd voor een schooljaar met veel minder 
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activiteiten dan we gehoopt hadden. 

Een aantal activiteiten hebben ondanks de beperkingen gelukkig toch doorgang kunnen 

vinden! Zo hebben we met Sinterklaas toch nog een leuke dag kunnen houden. Met Kerst 

hebben we een aangepaste Kerstviering in de klassen gehad en carnaval hebben we met 

gekke haren dag en een oliebol kunnen vieren! 

Maar nu op naar het nieuwe schooljaar! Hopelijk een jaar waarin we meer activiteiten 

kunnen vieren en weer op schoolreis kunnen! Als oudervereniging willen wij u graag op de 

hoogte houden van onze activiteiten en wij zullen dan ook regelmatig een stukje met 

informatie in de Bolderikbrief plaatsen. 

Om dit jaar weer aan de slag te gaan met alle activiteiten hebben wij uw hulp nodig. Wij 

vragen jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging van €40.00 per kind. 

Wij willen u verschillende manieren van betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage 

aanbieden. 

- U kunt de vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB0850094550 

t.n.v. de oudervereniging. Vermeld hierbij alstublieft duidelijk de naam en de groep van 

uw kind. Ook indien u meerdere kinderen heeft. 

- U kunt de vrijwillige ouderbijdrage middels onderstaande betaallink te betalen. Wij 

zijn genoodzaakt hiervoor €0.15ct in rekening te brengen. Het over te maken bedrag zal 

dan ook €40.15 zijn. Om een betaallink te ontvangen kunt u een mail sturen naar 

ov@bsdebolderik.nl  

- Als laatste willen wij u de mogelijkheid aanbieden om de vrijwillige ouderbijdrage in 

termijnen te betalen. Mocht u hier interesse in hebben mag u contact opnemen met onze 

penningmeester: Laura Lankhaar via ov@bsdebolderik.nl.  

Met deze vrijwillige bijdrage denken wij als oudervereniging voldoende te hebben om 

leuke dingen te kunnen organiseren. Denk hierbij aan attenties en activiteiten met 

Sinterklaas, Kerst en carnaval, een traktatie op een ijsje bij warm weer en natuurlijk 

het jaarlijkse schoolreisje! 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Als u vragen heeft of meer wilt weten over de oudervereniging en/of de activiteiten 

hiervan mag u altijd informatie opvragen via ons mailadres: ov@bsdevolderik.nl of via 

één van de ouders van de oudervereniging. Op de website www.bsdebolderik.nl kunt u 

terug vinden wie de leden zijn. 

Alvast hartelijk dank namens de oudervereniging van bs de bolderik 
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Stagiaires 
Dit schooljaar ontvangen wij weer een aantal stagiaires van de Pabo. Naast de twee 

vierdejaars studenten, zij hebben zich eerder al aan u voorgesteld, zijn er dit 

schooljaar nog zes andere stagiaires. Hieronder stellen zij zich aan u voor. Wij wensen 

hen vast een hele fijne stage en hopen veel van en met elkaar te leren! 

 

 

 

 

 

http://www.bsdebolderik.nl/
http://www.bsdebolderik.nl/


 
 

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.bsdebolderik.nl 

 
 

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.bsdebolderik.nl 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.bsdebolderik.nl/
http://www.bsdebolderik.nl/

