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Het begin van een nieuw schooljaar! 
Na een warme zomer, zijn we zijn goed van start. Er hangt een ontspannen 
sfeer in de school. In de groepen wordt gewerkt aan groepsvorming en 
elkaar (opnieuw) leren kennen. Vanuit vertrouwen samen een nieuw jaar in! 
 
Kennismaken  
De ouders van de groepen 3 tot en met 8 zijn uitgenodigd voor de 
kennismakingsgesprekken. Zo kunt u de leerkracht(en) van uw kind(eren) 
ontmoeten en zij u. Vanaf groep 5 sluit hierbij het kind ook aan.  
De inlooplunch voor de kleuters gaat niet door. De nieuwe kleuterouders 
worden uitgenodigd voor een kennismaking met de leerkracht.  
 
Klaar-overs  
We hebben als team deze eerste week het oversteken bij de hoofdingang 
geregeld. Om een veilige oversteekplaats te realiseren én de leerkrachten er 
op het plein voor de kinderen te kunnen laten zijn, vragen we of er ouders 
zijn die een oversteekmoment kunnen en willen overnemen.  
 
Het gaat om de momenten van 8.00 uur tot 8.15 uur in de ochtend. En 15.15 
uur tot 15.30 uur in de middag (op woensdag 12.30 uur tot 12.45 uur). 
Tussen de middag regelen we dit als school.  
 
Mocht u als ouder denken daar iets in te kunnen betekenen, 
meldt u zich dan bij Marlies van Doorn, voorzitter van de 
ouderraad 06-29015917. Zij zal een appgroep maken waarbij 
iedere week gekeken wordt, of we alle tijdvakken klaar-overs 
kunnen inzetten.  
 
 
Halen en brengen 
We willen u nogmaals vriendelijk vragen om uw kind(eren) op te wachten 
aan de overkant van de straat. Dus niet op de stoepen bij de uitgangen. 
Hierdoor ontstaan namelijk (vooral op gymdagen) onoverzichtelijke en 
gevaarlijke situaties voor kinderen. Maak een afspraak waar u op ze wacht, 
dan vindt uw kind u vanzelf terug.  
 
TSO 

De TSO van ’t Kasteeltje is gestart vanuit de 
bestaande contracten. Als er wijzigingen 
zijn, of uw kind(eren) extra wil(len) komen, 
dan kunt u dat laten weten aan ‘t Kasteeltje 
via tso@t-kasteeltje.com of telefonisch aan 
Anouk 06-13515211.  
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Sportdag 
Onze eerste gezamenlijke activiteit van het jaar is de sportdag op vrijdagochtend 11 september. Dit jaar 
zal het helaas zonder ouderhulp moeten, dus kiezen we voor een alternatieve organisatie.  
Groep 1-2-3 hebben een gezellige sport- en spel dag in en om de school. 
Groep 4-5 vertrekken van school naar de voetbalvelden van SCG. 
Groep 6-7-8 fietsen naar sportpark “Prins Hendrik” in Vught. 
U wordt door de leerkracht van uw kind hier verder over geïnformeerd. Om 12.00 uur zijn alle kinderen 
vrij. 
 
Luizenpluis 
Jeuk, kriebel op het hoofd?  
We willen u vragen om thuis weer even goed te kijken of uw kind(eren) neten of luizen hebben. Kam het 
haar met een fijntandige kam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of in de 
wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Ze zijn zo groot als een sesamzaadje 
en bewegen. Wanneer u controleert zonder te kammen, is de kans groot dat u luizen mist. 
Luis of neet geconstateerd? Neem de volgende stappen: 
- Controleer alle gezinsleden. 
- Behandel gezinsleden die hoofdluis hebben. 
- Meld de luis bij de leerkracht. 
Graag beeld erbij? Hierbij een instructiefilmpje. 
 
Nieuw gezicht 
Eind vorig schoooljaar is Esther van Zandvoort, na 6 jaar op de Bolster gewerkt te hebben, weer naar 
Kentalis Talent teruggekeerd. Mireille volgt haar op en stelt zich graag aan u voor. 
 

Mijn naam is Mireille van der Steenhoven, 40 jaar en  woonachtig samen met mijn 
man Carlo, zoon Jelmer van 15 en dochter Nienke van 13 in Empel, dicht bij Den 
Bosch.  
Mijn grootste passie is muziek maken (in een fanfare). Zelf speel ik hoorn bij de 
Heineken Fanfare. Helaas vanwege Corona hebben we al sinds het eerste weekend 
van maart niet meer samen mogen oefenen / spelen. Hopelijk gaan ze snel iets 
bedenken voor de muziekbranche.  
 
Vanuit Kentalis Talent kom ik op de Bolster werken met de dove en slechthorende 
kinderen die hier onderwijs krijgen. Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik aan het werk met 
leerlingen uit groep 1/2 NS, groep 3b-JA, groep 6b-HW en groep 7a-D.  
Soms nemen we als groepje ook klasgenootjes mee om samen te werken.  
De eerste week zit er alweer op. Ik ben ontzettend warm ontvangen en heb zin in de rest van het 
schooljaar. 
 

 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf is dinsdag 1 september tot en met vrijdag 4 september op school.  
De ouderraad heeft een planning gemaakt, zo weet u wanneer uw kind op de foto mag.   

Dinsdag: 5a, 7b, 1-2C, 8a en 8b 
Woensdag: 7a en 6b 
Donderdag: 4a, 4b, 3a en 6a 
Vrijdag: 1-2a, 1-2b, 5b en 3b  

Dit jaar worden er geen broertjes/zusjes foto’s gemaakt. Mocht u toch uw kinderen samen willen laten 
vastleggen op beeld, dan kunt u contact opnemen met de fotograaf: 06-47892511.  
Heeft u nog vragen dan verwijzen we u naar de ouderraad: or@obsdebolster.nl 
 

https://youtu.be/POrf86XnaY8
https://www.studio-new.nl/schoolfotografie/
mailto:or@obsdebolster.nl
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Kamp groep 8 
Dit jaar gaan de leerlingen uit groep 8 op kamp, maar wel anders dan anders. Het protocol laat nu 
overnachten niet toe, maar dat mag de pret niet drukken. Er is een alternatief programma bedacht van 9 
tot 21 uur, vier dagen groepsactiviteiten, sporten, spelletjes en heel veel gezelligheid als start van hun 
laatste jaar op de Bolster.  
 
Studiedag 21 september 
Op maandag 21 september is er een studiedag voor het team en zijn de kinderen die dag vrij van school.  
 
Schoolgids 
Het beleid van school, het jaarverslag, de kalender, de indeling van de groepen, de plattegrond en nog 
veel meer informatie kunt u nalezen in de schoolgids. Deze is maandag met uw (oudste) kind mee naar 
huis gegaan. Mocht u een extra exemplaar willen, dan kunt u dat laten weten aan de leerkracht van uw 
kind. 
 
 
 
Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen: 
Kijk op de website van onze school: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt op vrijdag 2 oktober 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS “de Bolster” 
 

http://www.obsdebolster.nl/
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