
 
 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023  nr. 6 2 december 2022 

Algemeen 

 

De Sint op de Bolderik 
Gelukkig is de Sint veilig gearriveerd op de Bolderik 

vanmorgen. 

We moesten wel even in de kou wachten, maar toen werd 

de Sint met razende spoed door de brandweer 

afgeleverd. Dank je wel, brandweermannen! 

We maken er een gezellige dag van! 

 

Studiedagen 
Op maandag 5 december hebben de leerkrachten een 

studiedag en zijn de kinderen vrij. Op woensdag 7 

december zijn de kinderen om 12 uur uit vanwege een 

extra studiemiddag voor alle leerkrachten van stichting 

Uniek.  

 

Muziek 
Ook dit schooljaar doen wij mee met het Cultuurmenu dat vanuit Cultuurpunt Altena 

georganiseerd wordt. Het thema is muziek, waarbij het accent ligt op het luisteren naar 

muziek. Elke groep gaat hier in de klas mee aan de slag, maar mag ook naar een echte 

muziekvoorstelling!  

Zo gingen de groepen 3 en groep 4 op maandag 28 november naar de voorstelling ‘In de 

war’ in t Uivernest. De groepen 6/7, 7 en 8 gaan vandaag, op 2 

december, luisteren naar de voorstelling Rhythmix in het Chassé 

theater.  

De andere groepen bezoeken later in het schooljaar een 

muziekvoorstelling.  

We wensen iedereen vast veel muzikaal plezier!  
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Hangdag 
Op zondag 18 december wordt in het Uivernest voor de 5e keer de “Hangdag” 

georganiseerd. Het thema van deze dag is “Hank en water”. 

Ook de Bolderik heeft een stand op deze dag. Kom dus gerust een kijkje nemen! 

 

Activiteit van Scouting 
Op onze website onder het kopje praktisch/Bolderikbrief-post vindt u meer informatie 

over een kerstactiviteit van  Scouting Hank. 

 

Kennismaking Jongerenwerkers gemeente Altena 
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