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Schooljaar 2022-2023  nr. 10 13 februari 2023 

Algemeen 

 

Rapporten groep 3 t/m 7 en inschrijven oudergesprekken  
Op donderdag 2 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun rapport mee naar huis. 

De oudergesprekken zullen op school plaatsvinden in de week van 6 maart. De kinderen 

van groep 7 mogen aansluiten bij het rapportgesprek. 

 

De gesprekkenplanner wordt vanaf dinsdag 28 februari 17:00u. t/m donderdag 2 maart 

17:00u. opengezet. Hiervan krijgt u automatisch een melding via Social Schools.  

 

De groepen 1/2 houden hun eigen gesprekkencyclus aan en doen dus niet mee met de 

rapportgesprekken. De adviesgesprekken in groep 8 vinden deze week plaats. 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 
Open dag gemist? Geen probleem! Als u uw kind aan wil melden 

op de Bolderik kunt u ons altijd bellen om een afspraak in te 

plannen voor een rondleiding. 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.  

 

Carnaval 
Vrijdag 17 februari starten we met een Carnavalsfeest op school. We zijn al begonnen 

met vrolijke knutselwerkjes maken en lessen over Carnaval.  

We starten de ochtend in de groep met een modeshow. Daarna gaan de groepen 1 t/m 4 

naar de aula voor optredens van iedere klas en een afsluitende act van de OV ouders. 

Hierna gaan de kinderen nog hossen en komen de kinderen van de schoolraad terug van 

het juryberaad. De schoolraad zal aangeven wie de winnaar van de optredens is 

geworden. Na de lunch gaan de groepen 4/5 t/m 8 naar de aula voor de optredens en ook 

hier zal de schoolraad jury zijn. Uiteraard gaan ook zij daarna nog even hossen! 
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Nieuw speeltoestel kleuterplein 
Op het schoolplein is een nieuw toestel geplaatst. 

Nadat het toestel goed was gekeurd mochten de 

kinderen er eindelijk gebruik van maken. 

Supergaaf zo’n hoge glijbaan! We hopen dat de 

kinderen er heel veel plezier aan gaan beleven. 
 

 

 

 

Stichting leergeld 
Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 

tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële 

middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. 

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op 

hulp van Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse 

activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een laag 

besteedbaar inkomen hebben. 

Ook kinderen uit onze gemeente komen hiervoor in aanmerking. 

https://www.leergeldwbo.nl 

Fietsverlichtingscontrole groep 5 t/m 8 
In de gemeente Altena wordt extra aandacht gegeven aan goede zichtbaarheid in het 

verkeer. Daarbij is goede fietsverlichting natuurlijk erg belangrijk. Ook onze school doet 

mee met de fietsverlichtingscontrole! 

Maandag 27 februari organiseren we een fietscontrole voor groep 5 t/m 8. 

Groep 7 krijgt een algehele fietscontrole vanwege het verkeersexamen. Hierover 

krijgen de desbetreffende ouders meer informatie via Social Schools. Van de andere 

groepen wordt alleen de verlichting gecontroleerd.   

We verwachten alle kinderen van groep 5 t/m 8 dus maandag de 27e op de fiets op 

school. 

 

Wilt u als ouder helpen om alle fietsen te controleren? Dit doen we in samenwerking met 

Profile van Oord 'de Fietsspecialist' Hank. Geef u op door een bericht te sturen in Social 

Schools naar Eva Matheusen. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen veilig op pad 

kunnen! 
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Fijne vakantie!  

Na de Carnavalsviering van komende vrijdag start de vakantie. We wensen iedereen heel 

veel plezier komende Carnaval! We zien de kinderen allemaal heel graag weer terug op 

maandag 27 februari.  
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