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Wat fijn dat we weer bij elkaar op school zijn!  
De zon schijnt, we spelen buiten!  
Binnen alle regels van zaken die nog niet kunnen, kan er ook heel veel wel. 
Daar genieten we van. 
 
In deze Bolsterkrabbels beschrijven we weer een aantal activiteiten die 
plaatsvinden in en om de school. Zodat u, ondanks het feit dat u niet naar 
binnen kan, toch meekrijgt wat een betrokkenheid ons betekenisvolle 
onderwijs creëert! 
 
Letterdiploma  
Het is ieder jaar weer een feest als alle 
kinderen in groep 3 de letters kennen. Met de 
grootste concentratie lezen ze de letters. Ook 
dit jaar is het gelukt. Iedereen een diploma.  
 

 
 

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 leraren en hun groepen (4 en 5) dit schooljaar 5 dagen 
het bos in, de natuur in om kinderen ontdekkend en onderzoekend te laten 
leren in een ruime, ongestructureerde omgeving. Alle domeinen binnen 
onderwijs kunnen aan bod komen. Van rekenen tot beeldende vorming. 
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Door elementen van vrij spel, natuur, beweging, samenwerking en verwondering werken de kinderen 
tevens aan bredere doelen als persoonsvorming en 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. Deze week 
mochten de groepen 5 naar de Buitenschool. Het was een heerlijke dag. 

 
Groep 5 bij de Buitenschool 
 
DigiD 
Ook graag een snelle uitslag, mocht een coronatest nodig zijn?  
Vraag nu alvast een Digid aan voor uzelf en uw kinderen als u dat nog niet gedaan heeft.  
Een tip voor ouders die verwachten dat zij of hun kind(eren) nog wel een Coronatest zullen 
moeten ondergaan de komende periode. De GGD belt met de uitslag, maar een beller is niet 
sneller. Zo zit u langer thuis te wachten op de uitslag. Terwijl u met een Digid zelf online de 
uitslag kunt zien. Via https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren kunt u nu al het Digid 
voor u, of uw kind(eren) aanvragen, dan kunt u voortaan makkelijk in dossiers van de rijksoverheid of het 
ziekenhuis en heeft u zeker een halve dag tot een hele dag sneller de uitslag van een test.  
 
Kinderverkiezingen 

Dit jaar houden we als school Kinderverkiezingen. In een 
stembureau in de aula, zullen de leerlingen van groep 7 
en 8 stemmen met papieren stembiljetten (net als in 
het echt). We leggen uit wat de spelregels zijn van de 
democratie en de rechtsstaat en dit project laat zien 
wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen.  

 
Leerlingenraad  
Na de kinderverkiezingen wordt ook de leerlingenraad weer nieuw leven ingeblazen. Kinderen hebben 
prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij willen leerlingen 
meer betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De 
leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen on hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de 
school om er iets mee te doen. Daarnaast besteden we op deze manier aandacht aan actief burgerschap en 
sociale integratie. 
Onze leerlingenraad is een groep leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. 
Deze groep kinderen zet zich in voor een prettige en goede gang van zaken 
op de Bolster. De leerlingenraad komt met nieuwe ideeën die de school 
nog leuker en beter maken. De leerlingenraad praat regelmatig met de 
directie van de school over onderwerpen die voor iedereen op school van 
belang zijn. 

https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren
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Week van de lentekriebels 
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. 
Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De Bolster sluit met de lessen relationele en 
seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie 
en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het 
normaal om hierover te praten. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, en leren 
dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven. Door relationele en seksuele vorming 
ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Zo: 

• durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit 

• ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema 

• worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag 

• leren ze respectvol met elkaar om te gaan 

• kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit. 
Onze school doet ook dit jaar mee aan de Week van de Lentekriebels van 15 t/m 19 maart. Elk jaar hebben 
we een speciaal thema voor de Week. Dit jaar is dat 'seksuele en gender diversiteit'. Door aan dit 
onderwerp aandacht te besteden hopen we dat elk kind zichzelf kan zijn op school, en draagt ons onderwijs 
bij aan een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht seksuele oriëntatie, 
genderidenteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.  
 
Verkeersexamen 
De groepen 7 hebben 31 maart hun theoretisch verkeersexamen. Vermoedelijk vindt het praktisch examen 
begin juni plaats. Zo zullen aan het eind van dit schooljaar weer 52 kinderen veilige weggebruikers zijn.  
 
Het kinderbrein wil spelen 
Het kinderbrein wil vooral buitenspelen. We houden daar op de Bolster rekening mee. Lekker bewegen, 
klimmen en klauteren is goed voor hersenen. Dit in afwisseling met leeractiviteiten levert wat op! Als er 
iemand is die daar helder en boeiend over kan vertellen, dan is het wel Erik Scherder. 
In een gratis webinar 'Waarom het kinderbrein wil spelen' op 10 maart 20.30 uur, neemt hij ons mee door 
het kinderbrein. De hoogleraar neuropsychologie weet alles van de invloed van bewegen en spelen op 
gezond brein. Benieuwd? Meld u snel aan via de site van Jantje Beton!  
 
Opvoedinspiratie voor ouders tijdens Corona 
‘Get up! in coronatijd‘ bestaat uit 4 korte webinars van 25 minuten met opvoedinspiratie vol handvatten en 
tips, voorbeelden en uitleg. De opvoedkundige webinars van kinderpsycholoog Tischa Neva zijn bedoeld 
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar. U kunt de webinars digitaal, thuis volgen. U kunt ze 
op ieder gewenst moment van de dag te bekijken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Hier kunt u zich 
aanmelden 
 
Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen: 
Kijk op de website van onze school: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt op vrijdag 16 april 2021 

 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS de Bolster 
 

 
Ook lente op de ramen en in de gangen van de Bolster 

https://jantjebeton.nl/pers/gratis-webinar-10-maart-waarom-het-kinderbrein-wil-spelen
https://www.sint-michielsgestel.nl/nieuws/gratis-webinarserie-get-up%21-in-coronatijd
https://www.sint-michielsgestel.nl/nieuws/gratis-webinarserie-get-up%21-in-coronatijd
http://www.obsdebolster.nl/
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