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Bewust, betrokken en betekenisvol onderwijs! Daar werken we met elkaar aan op de 
Bolster. Er wordt hard gewerkt, veel geleerd en gespeeld en de sfeer is goed. Het team 
deelt via Parro de verschillende onderwijsmomenten om u thuis hier ook iets van mee 
te laten beleven.  
 
Maar het is anders, want u kunt nu niet de school in om even te kijken en te voelen 
hoe het is. We merken dat het vanzelfsprekende praatje gemist wordt en dat ouders 
de verbinding met, of het contact op school missen. Mocht er iets zijn, aarzel niet om 
contact op te nemen, u kunt erop vertrouwen dat wij dit omgekeerd ook doen.  
 
Verkeersveiligheid 
Kinderen zijn fysiek klein, speels en zowel lichamelijk als geestelijk in ontwikkeling. 
Hierdoor zijn ze kwetsbare verkeersdeelnemers. Als u de verschillende 
ontwikkelingsfasen van uw kind kent, weet u wat veilig is en waarmee u ze kunt 
helpen. Gevaren inschatten en uit ooghoeken kijken kunnen ze nog niet goed. Ook 
horen ze nog niet goed waar geluiden vandaan komen. Kinderen hebben een langere 
reactietijd dan volwassenen en ze passen niet alles wat ze leren meteen toe. Dus was 
er tijdens de verkeersweek op de Bolster weer extra aandacht voor verkeer.  

 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas komt zaterdag aan in Nederland, waar weten we nog niet, 
maar het komt vast allemaal goed, ondanks het tekort aan kolen op 
de boot.  
Maandag trekken de groepen 5 tot en met 8 lootjes. 
Over de aankomst in Sint-Michielsgestel heeft Sinterklaas in de bijlage 
een brief bijgevoegd. De kinderen van de onderbouw krijgen die ook 
mee naar huis.  
We hebben gevraagd of Sinterklaas op vrijdag 4 december de Bolster met een verzoek 
wil vereren en hij heeft toegezegd. We vieren het Sinterklaasfeest in de school, dus er 
is geen aankomstmoment die ochtend op het schoolplein. 
 
Vacature 

Er is een vacature voor Intern begeleider (IB’er) 
op de Bolster. Francien heeft aangegeven eind 
dit schooljaar met pensioen te gaan, wij willen 
haar kennis borgen en haar werk duurzaam 
overdragen. Vanaf januari zal er dus iemand 
met en naast haar en Lieke werken. Eind deze 
maand hopen we duidelijkheid te hebben over 
haar opvolging.  

 
Studiedag 20 november 
Vrijdag 20 november is een studiedag voor het team, de kinderen zijn die dag vrij.  

IN DEZE EDITIE 

VERKEERSVEILIGHEID 

SINTERKLAAS 

VACATURE 

STUDIEDAG 20 NOVEMBER 

WATER 

MEDIAWIJSHEID 

FINANCIËLE HULP 

GEBAAR VAN DE WEEK 

OPLEIDINGSSCHOOL 

KERST 

KERSTACTIE 

WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK 

PRIVACY INSTELLINGEN 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

BIJLAGEN 

THADIA JEUGDTENNIS 

SINTBRIEF 

FINANCIËN 

 

https://vvn.nl/ontwikkelingsfasen
https://stroomm.nl/vacature-intern-begeleider-de-bolster/


Schooljaar 2020-2021 nummer 3                      Sint-Michielsgestel, 13 november 2020 

 2 

Water 

Het hoort bij een gezonde levensstijl om water te drinken als je dorst hebt. We vinden het 
belangrijk dat kraanwater eenvoudig beschikbaar is, ook als kinderen buitenspelen. De 
subsidie voor een watertappunt is aan onze school toegekend. Dit betekent dat met de 
hulp van de ouderraad het plein bij de kleuters en het grote plein een watertappunt 
krijgen. Wordt vervolgd!  
 

Bericht van de ouders uit de MR 
We zijn begonnen!  
 
Hoe gaat de school om met het coronabeleid? Hoe staat het met de plannen voor de nieuwbouw? Welke 
onderwijsontwikkelingen zijn er binnen de Bolster? 
 
Wat doen we als MR? 
Als MR praten we mee over deze, en nog vele andere onderwerpen die ouders en kinderen van de Bolster aangaan. 
Sinds begin van dit schooljaar zijn we als nieuwe oudergeleding gestart en vinden we onze weg met hulp van Maaike 
en de Bolsterleraren Marjolein, Annet en Ferry die samen met ons de MR vormen. 
 
Wat vinden ouders belangrijk? 
Graag horen we van jullie als ouders welke onderwerpen belangrijk en nodig zijn. Heb je input voor ons in de vorm van 
opmerkingen, vragen of ideeën? Laat het ons weten, we horen het graag!  
Stuur een mail naar mr@obsdebolster.nl. 
 
Geertje van Helvoort  (mama van Roos en Mees) 
Nienke Kuijlaars   (mama van Annabel, Lizelot en Koen) 
Anne Frans Gockel  (mama van Anne (ex Bolster), Lucas en Marcus 
Lonneke Gillebaard  (mama van Jens (ex Bolster), Anne en Marthe) 
 
 
Mediawijsheid 

Deze week staat in het teken van mediawijsheid. Mediawijsheid is het veilig en slim 
inzetten van alle beschikbare media om de eigen kwaliteit van leven te vergroten 
én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen. Je 
hebt competenties nodig om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de 
mediasamenleving. In de week van de mediawijsheid, richten wij ons nog 
specifieker op die competenties.  
Zo zijn kinderen in groep 7 en 8 deze week druk bezig met de mediamasters. 
Mediamasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van 
(digitale) media. Er is ervaren hoe reclame “stiekem” wordt verwerkt in 
verschillende games, waarom games verslavend zijn, wat er goed en slecht is aan 
gamen, nepnieuws en online pesten.  

 
Financiële hulp 
Als u het financieel moeilijk heeft, zijn er instanties die kunnen helpen. De Vincentius stichting vindt dat ieder kind 
moet kunnen meedoen. Zij helpen als het noodzakelijk is en geen andere instantie meer kan helpen. Hiervoor zijn 
fondsen beschikbaar en zij organiseren activiteiten. In de bijlage leest u hier meer over.  
 
Gebaar van de week 
Iedere week leren we met elkaar een nieuw gebaar. Twee leerlingen uit groep 8 bieden het gebaar aan in de klassen 
en delen dan ook het A4tje uit met daarop het gebaar. De kinderen op de Bolster geven aan welke gebaren ze graag 
willen leren. De volgende gebaren zijn dit jaar al aan de orde geweest.  

 

https://www.mediawijsheid.nl/
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Verantwoording-Mediawijsheid-Competentiemodel-20211.pdf
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Opleidingsschool 
De Bolster is opleidingsschool in samenwerking met Fontys PABO. Als wij goed onderwijs voor de toekomst willen, is 
het onze taak studenten op te leiden die goede leerkrachten willen worden.  
Ook dit jaar zijn er weer gemotiveerde stagiaires die begeleid worden door teamleden en de stagecoördinator.  
Ieder jaar vindt onderzoek plaats door een afstudeerder. We bepalen als team een aantal onderwerpen waaruit de 
afstudeerder kan kiezen.  
 
Dit jaar is Kim de laatstejaars student, die haar afstudeerstage in groep 3 doet. Haar onderzoek gaat over de rol van 
automatiseren bij rekenen. Er is een onderzoekswerkgroep geformeerd en de 
resultaten worden gebruikt om de onderwijskwaliteit op De Bolster te versterken of 
verbeteren. We vinden het fijn om zo ook weer nieuwe informatie op te halen en van 
elkaar te leren. 
  
Jurre wil onderwijsassistent worden en loopt stage bij Bart. Hij heeft de kinderen 
geholpen bij het ontdekken van specerijen, passend bij het thema waar de kinderen bij 
geschiedenis ook mee bezig waren. De kinderen hebben mogen voelen, ruiken en 
proeven. Jurre heeft een koksopleiding gevolgd, dus de activiteit was in goede handen.  
 
 
Kerst 
Ook onze kerstactiviteiten zullen er wat anders uitzien dit jaar. Ons traditionele kerstdiner, waarbij 
ouders en kinderen bij de ingang toegezongen werden door het ouderkerstkoor gaat niet door. De 
kerstborrel, traditioneel georganiseerd voor het goede doel door de ouderraad wordt ook uitgesteld.  
Maar we hebben een alternatief voor de kinderen voor de donderdag overdag, dat we nog even 
geheimhouden. We gaan in ieder geval sfeervol en gezellig de kerstvakantie in.  
 
Kerstactie 

Omdat dit jaar geen grote kerstactie mogelijk is, hebben we gekozen de actie van 
3FM Serious Request: The Lifeline 2020 te ondersteunen in de bestrijding van het 
coronavirus. Hierover krijgen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 een 
gastles van een vrijwilliger van het Rode Kruis.  
3FM Serious Request: The Lifeline 2020 komt dit jaar samen met het Rode Kruis in 

actie om medische hulpverlening te ondersteunen tijdens de coronacrisis en verspreiding van 
het virus tegen te gaan.  
De opbrengst gaat naar het Rode Kruis, dat zich in Nederland en in het buitenland inzet om de 
druk op hulpverleners te verlichten met mensen en middelen. Doneren is op verschillende 
manieren mogelijk:  

• via 3FM.nl/doneer  

• via giro 661, NL56 INGB 0000 000 661 t.n.v. Het Nederlandse Rode kruis in Den 
Haag.  

• Of scan de code:  
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens 
zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de 
Inspectie van het Onderwijs. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de 
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet.  
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat 
deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).  
 
Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. 
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de 
wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. 
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten via 
bolster@obsdebolster.nl. We zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.  
 

http://www.cbs.nl/
http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
mailto:bolster@obsdebolster.nl


Schooljaar 2020-2021 nummer 3                      Sint-Michielsgestel, 13 november 2020 

 4 

Privacy instellingen 
Zoals gezegd delen we graag wat er in de klas gebeurt. Maar wij gaan ook zorgvuldig om met afbeeldingen waarop uw 
kind te zien is. U kunt in Parro zien welke privacy-instellingen u heeft aangegeven voor uw kind. Mocht u hierin 
wijzigingen willen doorgeven, dan kunt u dit bij de leerkracht van uw kind aangeven.  
 
Persoonlijke gegevens 
Verandert er iets in uw contactgegevens, noodnummers, adres? Dan vragen we u dit per mail door te geven aan 
Veronique. Zij verwerkt dit in onze leerlingadministratie.  
 
Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen: 
Kijk op de website van onze school: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt op vrijdag 11 december 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS de Bolster 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

 

 

Thadia Jeugdtennis  
 
Beste ouder, 
TV Thadia is een snelgroeiende vereniging qua jeugd, met inmiddels ca. 120 jeugdleden van alle leeftijden. Onze 
jeugdwerking bestaat natuurlijk uit het geven van tennislessen, maar daarnaast zijn er het hele jaar door activiteiten 
voor alle doelgroepen (denk aan competities, wedstrijdjes, kampen en uitjes) om aan mee te doen. Samen plezier 
maken en het goed onder de knie krijgen van de tennissport op jonge leeftijd gaan hierbij hand in hand. 
Wellicht heeft uw kind al eens kennisgemaakt met het schooltennis tijdens de gymles. Heeft uw kind interesse om te 
gaan tennissen? Maak dan dmv een gratis proefles kennis met onze club en het speciale Kidstennis programma! 
 
Info.thadia@gmail.com 
06-29596935 (Michiel Kapteijns) 
Eikenlaan 3B, Sint-Michielsgestel 
Voor meer info: website: www.thadia.nl / Facebook: Tennisvereniging Thadia 
 
 
 

  

mailto:veronique@obsdebolster.nl?subject=Wijziging%20persoonsgegevens
http://www.obsdebolster.nl/


Kijk voor alle info op 
www.gestelevents.nl 

of op Facebook

Zoals jullie al wel gehoord hebben, gaat het dit jaar door de Corona, 

helaas niet lukken om een intocht te te organiseren in jullie mooie dorp.

Maar wees niet bang, Sint-Michielsgestel ben ik zeker niet vergeten hoor!

Sowieso mag je gewoon je schoen zetten. Ik kan niet beloven dat er elke keer ook iets in zit (de weinige Pieten 

die meegekomen zijn hebben het ontzettend druk), maar een mooie tekening of kleurplaat ontvangen via je schoen 

vind ik FANTASTISCH! En ook Pakjesavond gaat gewoon door, ik heb voldoende Helpende Handjes in Sint-Michielsgestel 

die ervoor kunnen zorgen dat alles op de juiste plek gebracht wordt!

15 november ben ik te zien in een videoboodschap. 

Vergeet deze niet te kijken, via de website of facebookpagina van Gestel Events.

Maar zomaar ‘niets’ doen met de Gestelse kinderen kan natuurlijk niet dus heb ik samen met 

mijn ‘Personal Assistant’ iets bedacht, namelijk de:

“Sinterklaas Challenge”
Bea en Tina en ik, hebben samen 9 verschillende challenges bedacht, die we jullie de komende weken gaan uit-

leggen via speciale video’s.  Deze speciale video’s zijn te bekijken via de Facebook van Gestel Events en de website 

www.gestelevents.nl op de volgende dagen:

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 november en 02 december.
Op 4 december zal Sinterklaas ook nog iets tegen jullie zeggen in een videoboodschap.

En nu lijkt het mij leuk als jullie, samen met papa, mama, opa, oma of de oppas deze challenges gaan doen! 

Film of fotografeer ze dan en deel dat op Facebook onder ons videobericht! of stuur je foto of video naar 

info@gestelevents.nl  Zo kan ik jullie dan toch een beetje zien…..

LET OP! Bij verschillende challenges kun je mooie prijzen winnen. 

Graag vraag ik, vooral de papa’s en de mama’s, om de kinderen de video’s te laten zien dan 

kunnen we er toch een geslaagde tijd van maken richting 5 december!

Hou de komende tijd dus Facebook en de website van Gestel Events in de gaten. 

Vanaf dat moment zullen we de challenge met jullie aangaan!

Hebben jullie er ook zo’n zin in? Ik wel!

Lieve groetjes,

Lieve kinderen en ouders 
van Sint-Michielsgestel,

Inkomend videoboodschap

15 - 11 - 2020
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Financiën 
 

    
 
Hebt u het financieel moeilijk? Wellicht kunnen wij u helpen? 
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke hulpverlening in de dorpen Berlicum, Den 
Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint Michielsgestel. Wij bieden directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en 
alleenstaanden die in armoede leven of daarin terecht dreigen te komen.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site www.vincentiusgestel.nl 
 
Wij vinden vooral dat ieder kind moet kunnen meedoen. Wij helpen als het noodzakelijk is en geen andere instantie 
meer kan helpen. Hiervoor hebben wij fondsen beschikbaar. Als u wilt, kunnen wij u informeren over één van de 
onderstaande activiteiten. Daarvoor hebben we wel uw toestemming nodig vanwege de wet op de privacy. 
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier mailen naar info@vincentiusgestel.nl.  
U kunt ook bij ons informeren op tel. nr.: 06-30630330 
 
Dit is mijn aanmelding: 

* Naam:________________________________________ 

* Adres:________________________________________ 

* Postcode:_____________________________________ 

* Woonplaats:___________________________________ 

* E-mail:________________________________________ 

 

 

Ik geef hierbij toestemming om bovengenoemde gegevens te gebruiken mij uit te nodigen en/of te informeren over 

de volgende activiteiten: 

o Vincentius Kindermiddag   

o Vincentius Kerstpakketten   

o Vincentius Sinterklaasmiddag 

o Vincentius Kindervakantieweek  

o Voedselbank 

o Kledingbank Gestel 

o Speelgoedbank Vlindertje Vinze   

Datum:______________  

 

Handtekening:_______________________________________ 
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