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Op de Bolster streven wij naar bewust, betrokken en betekenisvol onderwijs. In een 
betekenisvolle context, zijn kinderen over het algemeen meer betrokken en leren zij 
makkelijker. Dit leren gebeurt in de klas maar ook in allerlei lessen en activiteiten 
die zich buiten de school afspelen.  
In deze Bolsterkrabbels een kijkje in en buiten de school. 
 
Kinderboekenweek 

Van 30 september tot en met 11 oktober is het weer 
tijd voor de Kinderboekenweek. Dit jaar met als 
thema ‘En toen’. We gaan met zijn allen terug in de 
tijd. Hier hebben we geen tijdmachine voor nodig, 

want door het lezen van boeken kun je de geschiedenis tot leven brengen. Omdat 
we dit op de Bolster zo leuk vinden zijn we al begonnen met tijdreizen. Vorige week 
heeft iedere groep een eigen tijdvak gekregen waar vier weken aan gewerkt gaat 
worden. Dat doen we zo bewust en betekenisvol mogelijk, hierdoor zien we 
betrokkenheid. Zo gaan de kleuters bijvoorbeeld terug naar de prehistorie en 
komen dinosauriërs en grotten tegen en groep 7 reist naar de tijd van burgers en 
stoommachines.   

Thuis meer lezen? Word lid van de bibliotheek. Dit is gratis voor kinderen. 

Ingewikkeld om boeken te kiezen die geschikt zijn? Kijk eens naar het aanbod van 

Boekwijzer. Niet gratis maar wellicht inspirerend voor uw gezin. 

KIDS groepen 6 en 7 
De groepen 6 zijn teruggereisd naar de tijd van de “pruiken en de revoluties”. Hun 
KIDS-project draait om de personages Lodewijk en Colette. De kinderen maken 
portretten met schilderstape op gestructureerd papier. Binnenkort hangt alles in de 
school en kunnen daar wat mooie foto’s van uw kant op komen.  
 
De groepen 7 koppelen hun KIDS-project aan de tijd van de “burgers en 
stoommachines”. De kinderen ontwerpen een eigen machine. Tijdens de eerste les 
hebben ze kennis gemaakt met de eerste machines en zien ze de verschillende 
onderdelen waaruit deze kan bestaan. Tijdens het brainstormen bedachten ze in 
groepjes een hele nieuwe machine. Hieruit kwamen leuke ideeën: een voertuig dat 
op het land, in de zee en in de lucht kan voortbewegen, een apparaat wat CO2 
omzet in zuurstof, een nieuwe attractie voor in een pretpark. De kinderen zijn toen 
aan een ontwerp op papier begonnen van hun eigen machine en laten in het 
ontwerp vooral de “binnenkant” van de machine zien: tandwielen, radar, schroeven, 
draden enz. Nu werken ze, na wat oefening, hun ontwerpen uit in een tekening met 
Oost-Indische inkt. Hier leest u meer over de verschillende periodes in de 
geschiedenis. 
 

Sportclinics 
De kinderen worden tijdens de gymlessen in deze periode getrakteerd 
op een clinic. De volleybalvereniging en de tennisvereniging proberen 
te enthousiasmeren door ze de beginselen van hun sport bij te 

brengen tijdens een gymles.  
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https://www.huis73.nl/lid-worden.html
https://boekwijzer.com/
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/geschiedenis-voor-kinderen
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Buitenschool 
Om aan te sluiten bij de bewegingsbehoefte van veel kinderen, gaan we regelmatig naar buiten tijdens schooltijd 
en wisselen we statische activiteiten af met dynamische: lekker veel bewegen.  
 
Samen met de Buitenschool gaan de leerkrachten en hun groepen (4 en 5) dit schooljaar 5 dagen het bos in, de 
natuur in om kinderen ontdekkend en onderzoekend te leren in een ruime, ongestructureerde omgeving. Alle 
domeinen binnen onderwijs kunnen aan bod komen. Van rekenen tot beeldende vorming. Door elementen van vrij 
spel, natuur, beweging, samenwerking en verwondering werken de kinderen tevens aan bredere doelen als 
persoonsvorming, sociale en motorische doelen. We bieden de lessen die we binnen zouden doen, buiten aan in de 
natuur, omdat het een grote meerwaarde levert in ontwikkeling van respect voor de natuur en elkaar, het gezonder 
is en bewezen beter voor het brein.  
 

Wat een prachtig weer had groep 4 bij de eerste keer 
Buitenschool. Ze werden met de huifkar opgehaald om naar 
Zegenwerp te gaan. Het ritje met de huifkar was al een feest op 
zich! Eenmaal daar aangekomen konden alle kinderen op 
onderzoek uit wat er allemaal in het bos te zien was. Al snel 
werden de verschillende holletjes van dieren gevonden. Volgens 
de kinderen waren deze van wasberen, konijnen, vossen en zelfs 
van sabeltandtijgers. Na de fruitpauze werden de “bos 

buitenschoolregels” uitgelegd. In het bos is gerekend met de materialen uit het bos en zijn ze met taaldoelen aan 
de slag gegaan. Ook is gezocht naar materialen met verschillende structuren en daar zijn mooie kunstwerken van 
gemaakt. Al lerende was er tijd om met elkaar te ontdekken en te spelen, en bezig te zijn met Kanjer. Na een 
warme dag weer terug met de huifkar naar school om met elkaar te bespreken hoe deze dag was geweest. 
Volgende maand weer! 
 
Bolsterbaby 
Hilde Leenderts (groep 6) en haar vriend Rob, zijn op 17 september de ouders geworden 
van hun eerste kindje: Yinthe van de Ven.  
We feliciteren het kersverse gezin, ze maken het alle drie goed en genieten van hun 
nieuwe leven samen. Hilde zal naar alle waarschijnlijkheid na de Kerstvakantie weer op 
de Bolster zijn.  
 

Kamp groep 8 
Dit jaar gingen de leerlingen uit groep 8 ook op kamp, maar wel anders dan anders. Het protocol laat nu 
overnachten niet toe, maar dat mocht 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. Een verslag van onze reporters ter plaatse in het kampkatern in de bijlagen. 
 
Muziek 

       
De groepen 6 hebben een “uitgesteld” muziekproject gevolgd met de harmonievereniging, de afgelopen weken. 
Aanstaande donderdag is het afsluitend optreden voor de kinderen van groep 5. De slagwerkers spelen mee met 
“Uptown funk”, de koperblazers brengen “Eye of the tiger” ten gehore, en de klarinetten spelen met het nummer 
"Leef”.  
Het is mooi om te zien dat de kinderen veel kunnen leren in een paar weken. 
 

Bleijendijk 
Ieder jaar gaan de verschillende groepen één of twee keer naar Bleijendijk voor een dag natuureducatie. De 
groepen 3 hadden het geluk als allereerste naar Bleijendijk te mogen, én dat nog wel met prachtig nazomer weer! 
Wat een heerlijke dag hebben zij gehad op het landgoed! 
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🍎 Appels geraapt en geplukt in de boomgaard. 
🖌 Schilderijen bekeken over de natuur en daarna zelf aan de slag gegaan met waterverf. 
🌲 Wandeling door het bos op zoek naar ‘verstopte voorwerpen’.  
Tussendoor een lekkere lunch in de open lucht en meer dan voldoende tijd om zelf te spelen en te sjouwen met 
alles wat er in het bos te vinden is. Fijn om elkaar, zo in de eerste weken van groep 3, ook in een andere omgeving 
dan de school te leren kennen! 

             
 
Informatiebrief 
Via de leerkracht van uw kind heeft u in de eerste schoolweken een algemene informatiebrief gekregen met 
informatie over het huidige schooljaar van de jaargroep van uw kind. Hierin is beschreven wat de lesdoelen voor 
het jaar zijn en waaraan specifiek gewerkt wordt.  
 
Klaar-overs  
Wat zijn we blij met de klaar-overs. Dankjewel namens alle kinderen en leerkrachten. Fijn dat ze 
door u veilig kunnen oversteken.  
We vragen de andere ouders er goed op te letten om het voetpad bij de oversteekplaats vrij te 
houden. Kinderen hebben dan meer overzicht en kunnen de verkeerssituatie beter overzien. 
 
Schoolkrantredactie zoekt nieuwe ouders 

De schoolkrant van de Bolster is een krant voor en door kinderen. De 
kinderredactie bestaat uit kinderen uit groep 6 tot en met 8 en zij maken samen met input 
van de kinderen uit andere groepen de schoolkrant. Hier krijgen ze wat hulp van de 
ouderredactie. Door het vertrek van een aantal ouders, zijn we opzoek naar nieuwe 
aanwas.  
De schoolkrant komt 2x per schooljaar uit en we vergaderen per uitgave 2x met de ouders 
en 2x met de kinderen. Het kost niet heel veel tijd, omdat we de taken goed verdelen. We 
zoeken ouders die het leuk vinden om (onder schooltijd) met de kinderredactie (nieuwe) 

ideeën uit te werken en ze te helpen tijdens de redactievergadering of de schoolkrant mee vorm te geven. 
Wie komt ons helpen? Heb je interesse, neem dan gerust contact met ons op.  
Je kan altijd een mailtje sturen naar redactie@obsdebolster.nl voor meer informatie. Heb je zin om een keer als 
gastredacteur mee te helpen, dan kan dat natuurlijk ook. 
De schoolkrantredactie bestaat uit Karen Dujardin, Arnoldine Sterks en Suzanne Gloudemans. 
 
Afstandsonderwijs 
Binnenkort wordt u geïnformeerd over de manier waarop wij omgaan met (afstands)onderwijs op het moment dat 
een leerkracht of kind thuis moet blijven vanwege Covid-gerelateerde klachten. Ook nu al kan uw kind aan de slag 
via bijvoorbeeld Gynzy. Wij streven naar een duurzame werkwijze, die we goed kunnen inrichten en onderhouden 
en die werkbaar is voor kind, ouders en leerkracht.  
 
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. Graag beeld 
erbij? Hierbij een instructiefilmpje. 
 
Luis of neet geconstateerd? Neem de volgende stappen: 

mailto:redactie@obsdebolster.nl
https://youtu.be/POrf86XnaY8
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- Controleer alle gezinsleden. 
- Behandel gezinsleden die hoofdluis hebben. 
- Meld de luis bij de leerkracht. 
 
Nieuw gezicht 
Cor onze conciërge werkt helaas om gezondheidsredenen, sinds de uitbraak van het Coronavirus, niet meer bij ons. 
Na een periode zonder conciërge zijn we blij dat Wilma ons ondersteunt. Hieronder stelt zij zich voor. 
 

Mijn naam is Wilma van der Ven. Sinds augustus mag ik, op de Bolster, alles fixen wat stuk is of bijvullen wat op 
is. Ook zorg ik ervoor dat de school opgeruimd en netjes blijft. Het is een leuke job 
waar geen dag hetzelfde is en waar ik erg van geniet.  
Het fijnste aan de school is dat ik niet meer de enige ben die slechthorend is. Het team 
en de kinderen zijn ontzettend lief voor me en ik leer nu elke week een nieuw gebaar.  
Mijn technische kennis heb ik opgedaan op de mts en ik heb 10 jaar als theatertechnica 
gewerkt. In 2005 ben ik gaan studeren en daarna mocht ik mezelf vaktherapeut 
noemen. Na 10 jaar dramatherapie verzorgen in het speciaal onderwijs, werd het tijd 
voor een nieuwe uitdaging. Ik woon in Den Bosch en heb een eigenwijze kat met de 
naam Sjippie. Ze kwam als kitten bij me en dook direct onder de kast. Zij kwam er pas 
onderuit toen ik met een bakje chips op de bank zat. Vandaar de naam.  
Mijn moto is; “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik kijk of het me lukt”.  
 

 

Overblijven 
Als u gebruik wilt maken van de TSO, laat het weten via tso@t-kasteeltje.com of per sms op telefoonnummer 06-
13515211 
 

Tevredenheidsonderzoek 
Met een mooi rapportcijfer zijn we tevreden! Er is altijd ruimte voor verbetering. Hier leest u meer over de 
uitkomsten van ons tevredenheidsonderzoek.  
 

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. 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 13 november 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS “de Bolster” 
 

 
 
Kasteelkrabbels 

 
  
• De dagen van Bleijendijk en Buitenschool mogen geruild worden. Graag doorgeven met de 

vermelding van de “in plaats van”-datum. 
• Als u gebruik wilt maken van een extra dag of een flexibele dag, of anderzijds zaken heeft 

betreffende de tso, kunt u dit mailen naar: 
tso@t-kasteeltje.com Dit mag ook als sms op ons telefoonnummer 06-13515211 

• Geef het zelf door aan de leerkracht van uw kind, als uw kind een dag extra of “in plaats van” komt 
op de bso, zodat deze op de hoogte is en uw kind niet meeneemt naar buiten. 

• Wij zijn op de dag van leidsters super verwend door ouders! Waarvoor heel veel dank. 
  

Katern van Kindercentrum ‘t Kasteeltje 

mailto:tso@t-kasteeltje.com
https://www.obsdebolster.nl/site/wp-content/uploads/2020/09/Bolster_schoolgids_20-21.pdf
http://www.obsdebolster.nl/
mailto:tso@t-kasteeltje.com
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Extra Katern Bolsterkrabbels 

Tevredenheidsonderzoek 
 

 
In juni bent u gevraagd deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek van onze school. Dit was een pilot binnen 
ons bestuur om ouders gerichter en op een minder tijdrovende manier te bevragen. De set vragen bestond uit 
optionele thema's waarbij u zelf kon kiezen op welke thema's u feedback wilde geven.  
 
Wij zijn blij met het hoge responspercentage van 65%. Het tevredenheidsonderzoek is eveneens ingevuld door ons 
team en de leerlingen van 6,7 en 8. Fijn dat zoveel ouders ook de moeite genomen hebben om hun antwoord toe 
te lichten. Dankzij deze feedback krijgen wij een goed beeld van de zaken die goed gaan volgens u en tevens 
kunnen we er verbeterpunten uit halen voor onze school. 43 van u hebben zelfs aangegeven dat we u mogen 
benaderen hoe we onze school nog verder kunnen verbeteren, dat zullen we zeker doen.  

 
In het overzicht hiernaast, 
ziet u de rapportcijfers van 
onze school. Wij vermelden 
hierbij ter vergelijking ook de 
gegevens van de vorige 
onderzoeken uit 2012, 2014 
en 2017 en de gemiddelde scores van een grote groep basisscholen in Nederland. We zijn blij met de mooie 
rapportcijfers. 
 
We hebben deze resultaten met het team en de MR besproken en geduid.  

 
Onderwerpen die er zeer positief uitspringen zijn de veilige omgeving en de sfeer op school, de kwaliteit van het 
onderwijs en de samenwerking tussen collega’s. De school voldoet aan de verwachtingen.  

 
De volgende onderwerpen vragen aandacht:  

 
Onderwijsorganisatie:  
Over de huisvesting bent u minder tevreden. We zien een licht dalende trend. Het schoolgebouw en meubilair laat 
te wensen over. Niet voor niets staat nieuwbouw op de rol. Veel van onze middelen gaan in onderhoud en 
schoonmaak zitten, dat is logisch bij een oud gebouw. We blijven hierin investeren.  
 
Ondanks intensiveren van de schoonmaak vindt men de wc’s nog steeds vies. We bespreken het regelmatig met 
kinderen en blijven grondig schoonmaken. Ook worden de zeepdispensers vervangen. 
 
Ondanks een aantal veranderingen op het schoolplein daalt de tevredenheid over de buitenruimte bij ouders. 
Leerlingen zijn hier wel tevreden over. Ook in de plannen voor de nieuwbouw houden we rekening met de 
inrichting van de schoolomgeving. 
 
Een aantal van u is minder tevreden met de schooltijden en overblijffaciliteiten. Met de MR is besproken dat zij dit 
meenemen in hun jaarplan om te kijken of hier nader onderzoek nodig is. 
 
ICT faciliteiten:  
Het soms niet werken, of traag opstarten van de schoolcomputers, wordt door een aantal ouders als storend 
ervaren. Inmiddels hebben we een tweede kast met Chromebooks die ingezet kunnen worden in de groepen.  
 

We blijven voortdurend in ontwikkeling en mocht u vragen hebben, over bovenstaande of ander schoolbeleid, dan 

horen we dit graag.  
 

  

Uitkomsten 
 

2012 2014 2017 2020 Externe 
Benchmark 

Medewerkers 8,1 8,4 8,5 8,5 7,7 

Ouders 7,9 8,2 8,2 8,4 7,6 

Leerlingen 7,7 8,1 8,1 8,8 8,1 
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Kampkatern 
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