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Het jaar 2020 is bijna voorbij. Zoals gebruikelijk is er weer een aantal gezellige 
activiteiten gepland in de week voor de kerstvakantie. De ervaring leerde ons om de 
feestagenda niet overvol te maken en overzichtelijk te houden om de sfeer rondom 
Kerst te behouden. De meeste activiteiten zullen in de eigen groep plaatsvinden. 
 
Maandviering 

Op woensdag zullen de 
groep 8 van Roosje en de 
groep 3 van Janny, Annet 
en Kim de maandviering 
verzorgen.  
 

Kerstontbijt 
Op donderdagochtend worden de kinderen in feesttenue op 
de gewone tijd op school verwacht met hun ontbijt voor die 
ochtend. Ze zullen in hun groep samen ontbijten en verdere 
informatie krijgt u via Parro via de leerkracht van uw kind.  
 
Kerstcircus 

Om de kerstvakantie 
feestelijk in te luiden 
gaan de kinderen 
donderdag na het 
kerstonbijt kijken naar 
een vrolijk kerstcircus!  
Er worden drie 
voorstellingen gegeven 

voor onder, midden en bovenbouw! De voorstellingen worden 
verzorgd door Cirque Magnifque. We zijn erg benieuwd naar 
hun kerstvoorstelling! 
 
Kerstactie 
We schreven al dat we dit jaar de actie van 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 
ondersteunen in de bestrijding van het coronavirus.  
Na de gastlessen is groep 7 geïnspireerd geraakt om in actie te komen:  
 

Serious Request is een actie van radio 3FM. Elk jaar kiezen ze een goed doel en halen 
hier geld voor op samen met de luisteraar. Dit jaar gaan ze zogenaamd een rondje om 
de wereld lopen. Ze gaan om de beurt op de loopband. Dat doen ze 2 uur. Ze zamelen 
geld in voor het Rode Kruis. Daar kunnen ze hulpmiddelen kopen voor de strijd tegen 
corona.  
Ze doen het vanaf vrijdag 18 december tot donderdag 24 december. Je kunt zelf ook 
helpen door te doneren of zelf een actie te verzinnen en het geld dat je ophaalt 
doneren. Ze gaan vooraf 2 weken in quarantaine. Als ze niet lopen gaan ze radio 
maken. In alle bovenbouwgroepen hebben wij hier een les over gehad.  
In groep 7b gaan we in de klas knutselen en flessen ophalen. Je moet wat kleingeld 
meenemen om je knutselwerkje mee naar huis te mogen nemen.  

Annabel en Wouter 
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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:  
 
Verrassing 
De leerkrachten zijn vandaag door de ouderraad verrast met een lief en bruikbaar cadeau 
voor in de klas. Met een prachtig gedicht erbij!  
Het zijn ballen die gebruikt kunnen worden voor bewegend leren. Passend in onze visie. 
Ze zijn meteen in gebruik genomen. Dank, namens alle leerkrachten en kinderen  
 
Papa Bart 

Bart en zijn vriendin Bianca zijn 30 november de ouders geworden van een zoon.  
Sem is een lief kindje en zijn ouders zijn heel erg trots.  
Bart neemt de komende periode op maandag zijn vaderschapsverlof op. Sanne is dan in 
zijn groep 5.  
 
 
 

Mama Hilde 
Na de kerstvakantie komt Hilde na haar zwangerschapsverlof weer terug op school. Ze werkt op de maandag en 
dinsdag in groep 6 naast Ward.  
 
Schoolkrant 

Deze week is de schoolkrant meegegaan met uw oudste kind. Een krant voor en door kinderen gemaakt met 
de hulp van de ouderredactie. Kijk er eens samen doorheen met uw kind.  
 

Watertappunt 
Al eerder informeerden we u over de watertappunten die we willen realiseren op het schoolplein. De 
school vroeg en kreeg subsidie via de Gezonde school. De ouderraad verkreeg subsidie via de 

RabobankClubSupport dankzij uw stemmen. Dus uw kind kan dit voorjaar water tappen als het buiten 
speelt.  Het initiatief van de ouderraad is geselecteerd vanwege het duurzame doel waar de 
opgehaalde gelden uit de actie aan besteed worden. Rabobank hoopt andere clubs te inspireren om 
zich voor de actie aan te melden en maakt een filmpje over de watertappunten op de Bolster.  

 
Nieuwbouw 
Gisteren is de gebiedsvisie voor Theereheide besproken in de Gemeenteraad. Hierin zijn verschillende scenario’s 
omschreven voor de nieuwbouw van de Bolster op locatie Heidelust. Het voorkeursscenario eerder gepresenteerd, is 
duidelijk anders dan de optimalisaties die zijn beschreven. Waar eerst op het oude SCI veld de school en een 
watertuin zou komen, zijn er nu andere plannen. Op de optimalisaties (p. 67 e.v.) zijn ook veel woningen en 
appartementen ingetekend. Omwonenden hebben aangegeven waartegen ze bezwaar maken. De raad is akkoord 
gegaan met de ingeslagen weg. Welke gevolgen dit heeft voor de realisatie van nieuwbouw van de Bolster, is nog niet 
helder. We houden u op de hoogte.  
 
Kerstvakantie  
Donderdag 18 december start om 15.15 uur de Kerstvakantie en 4 januari hopen we uw 
kind(eren) allemaal weer te zien op school. 
We wensen u fijne feestdagen en een gezond 2021!  
 
Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen: 

Kijk op de website van onze school: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt op vrijdag 22 januari 2021 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS de Bolster 

https://sint-michielsgestel.raadsinformatie.nl/document/9440401/1/10_c%20-%20Bijlage%202%20-%20Ontwikkelvisie%20Theereheide%2027%20oktober%202020
http://www.obsdebolster.nl/
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Kasteelkrabbels 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kindercentrum ’t Kasteeltje verzorgt de TSO, BSO, KDV en Peuterplan voor basisschool de Bolster. 
Wij zijn op zoek naar:  
 
             Overblijfmedewerkers (m/v)  

Vind je het leuk om met kinderen te werken? 
 Kan je goed omgaan met kinderen van 4 t/m 12 jaar? 
 Ben je enthousiast, daadkrachtig en betrouwbaar?  
 Ben je beschikbaar tussen 11.45 uur tot 13.15 uur?  
                                                                                                          
 
Neem bij interesse contact op met Anouk Joosten, coördinator, via 06-13515211 of stuur een e-mail naar anouk@t-
kasteeltje.nl. 
Er staat een aantrekkelijke vergoeding tegenover en evt. eigen kinderen of kleinkinderen kunnen gratis mee lunchen. 

Katern van Kindercentrum ‘t Kasteeltje 

mailto:anouk@t-kasteeltje.nl
mailto:anouk@t-kasteeltje.nl
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