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Schooljaar 2021-2022  Nr. 14  19 april 2022 

Algemeen 

 

Koningsspelen  
Vrijdag 22 april houden we de Koningsspelen. De schooltijden blijven deze 

dag gelijk. De kleutergroepen blijven op school om te sporten. Zij zullen in 

de ochtend verschillende onderdelen afgaan in een circuitvorm.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan sporten op de voetbalvelden in Dussen. 

Hier zullen zij met de bus naartoe worden gebracht en na afloop weer bij 

school worden afgezet. Op school zullen de kinderen nog een aantal 

(sportieve) activiteiten rondom de Koningsspelen gaan doen met hun klas. 

De kinderen krijgen vanuit de gemeente Altena nog iets te eten en te 

drinken. Vanuit de koningsspelen ontvangen we een lunch.  

Fruit en drinken moeten de kinderen wel meenemen deze dag. Denk ook aan een extra 

flesje water. 
 

Kledingvoorschrift 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind sportkleding aanheeft deze dag? De sportdag zal zich 

buiten afspelen, op de (kunst)grasvelden van Dussense Boys, dus buitenschoenen of 

sportschoenen zijn noodzakelijk. Denk bij regenachtig weer aan passende kleren. 

Daarbij adviseert de organisatie om alle kleding te merken met naam en schoolnaam, 

zodat gevonden kleding terug gestuurd kan worden na de sportdag. 

De kinderen krijgen vanuit de organisatie allemaal een t-shirt dat ze aan kunnen 

trekken. Deze shirts worden op de dag van de Koningsspelen op school aangetrokken en 

daarna ook weer ingeleverd. 

 

Organisatie 

De sportdag wordt georganiseerd vanuit de gemeente Altena. Naast alle ouders die zich 

hebben opgegeven komen ook 1e en 2e jaars leerlingen van het Dongemond College ons 

helpen bij de begeleiding en organisatie.  

 

We gaan er samen een gezellige, sportieve dag van maken samen!  
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Pasen 
Op donderdag 14 april hebben 

alle kinderen en leerkrachten 

deelgenomen aan de 

eiertikwedstrijd. Alle 

klassenwinnaars zijn in de aula op 

het podium de strijd tegen elkaar 

aangegaan. De schoolraad heeft 

de presentatie op zich genomen. 

De uiteindelijke winnaars waren 

Eva uit groep 5/6 en juf Janny! 

Daarnaast heeft onze OV een windowchallenge georganiseerd. Alle klassen hebben hun 

best gedaan hun raam zo mooi mogelijk te versieren met allerlei knutsel- en 

schilderwerken. De resultaten mogen er allemaal zijn, maar de uiteindelijk winnaars 

waren groep 1/2a, groep 5 en groep 7. Gefeliciteerd! 

De kinderen hebben vanuit de OV een paastraktatie gekregen.  

 

Schoolreis  
Op dinsdag 17 mei gaan de kleuterklassen op schoolreis! 

De kinderen van groep 1/2 gaan naar de Katjeskelder in 

Oosterhout.  

De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan  op dinsdag 24 mei 

naar safaripark de Beekse Bergen. In de bijlage treft u 

extra informatie over de invulling van de schoolreis en 

de vertrek- en aankomsttijden van de bussen.  
 

Avondvierdaagse  
Dit jaar wordt de avondvierdaagse gehouden van 

maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni. De kinderen 

zullen op maandag 9 mei (de maandag na de 

meivakantie) een brief met uitleg en een 

inschrijfformulier mee naar huis krijgen. Het 

inschrijfgeld van €4,50,- mag de donderdag daarop 

worden meegegeven in een envelop. Wij zijn op zoek 

naar begeleiders die met de kinderen mee willen lopen. U kunt via het inschrijfformulier 

aangeven op welke avonden u in de gelegenheid bent om aan te sluiten.  

 

Cito groep 8 
Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. Met de Centrale Eindtoets 

kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. De kinderen 

van groep 8A en 8B hebben hun schooladvies in februari al ontvangen. Op woensdag 20 

en donderdag 21 april maken zij de laatste Citotoetsen bij ons op de Bolderik. Heel veel 

succes allemaal!  
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Douchen in de bovenbouw na de gymles 
Vanaf groep 6 wordt er na de gymles gedoucht. Wanneer een leerling zich hier echter 

niet prettig bij voelt mag er ook even een washandje gebruikt worden om op te frissen.  

Kinderen die wel willen douchen, kunnen gewoon douchen. Een beetje deodorant 

gebruiken na het opfrissen mag natuurlijk ook.  

 

Schoolvolleybaltoernooi Voltena en Voetbalacademie Altena 
Op onze website www.bsdebolderik.nl staan onder het kopje ‘Bolderikbrief/Post’ twee 

flyers voor deelname aan deze activiteiten in mei.  

 

Meivakantie 
Na de dag van de Koningsspelen start vrijdagmiddag 22 april de meivakantie. We zien de 

kinderen op maandag 9 mei weer terug op school. 
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