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Een zonnige lentedag, die naar we hopen overgaat in een heerlijk 
weekend. De afgelopen periode zijn de ouder(kind)gesprekken gevoerd en 
we missen ouders in de school.  
Via Bolsterkrabbels en Parro proberen we u op de hoogte te houden van 
het wel en wee op de Bolster. 
 
Na de lockdown is er een flinke groep kleuters ingestroomd, we heten dan 
ook bij deze alle nieuwe ouders van harte welkom op de Bolster!  
 

Verkeersweek   
Vorige week waren de instructeurs van “Streetwise” van de ANWB op de 
Bolster.Dit is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend 
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Met speciaal 
ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, 
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk 
zo veel mogelijk nagebootst. De leerkrachten maken gebruik van 
digibordlessen om de lessen te ondersteunen. 
 
De kleutergroepen deden mee met het programma Toet toet: 
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en 
autostoeltje. 
De groepen 4 gingen aan de slag met het programma Blik en klik: 
Behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van 
het gebruik van autogordels en autostoeltje. 
Voor de groepen 6 was er Hallo auto: 
Over de invloed van reactiesnelheid, inschatten 
van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een 
veiligheidsgordel. 
De groepen 8 deden mee met Trapvaardig: 
Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 
De andere groepen komen volgende schooljaar weer aan de beurt.  
Kijk hier voor meer informatie. 
 
Covid update 
Indien een kind of teamlid positief getest wordt, reageren we zo snel 
mogelijk volgens GGD stappenplan en protocol. Daarbij proberen we zo 
helder mogelijk te communiceren. Parro is hierbij het snelste middel en 
geeft ook de mogelijkheid voor ons om te zien of het bericht door u 
gelezen is. Er is contact met het GGD-scholenteam, met u en natuurlijk met 
de kinderen.  
Het aantal besmettingen was tot nu toe laag, maar deze week hebben we 
3 groepen (4, 6 en 7) naar huis gestuurd en wachten we af hoe de 
besmettingen verlopen de komende dagen.   
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http://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/informatie-voor-ouders-en-verzorgers
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Lente 
Bij de kleuters groeit en bloeit er van alles. Vlinders, rupsen, kuikens, tulpen, zaadjes en plantjes. En als het 
dan ook nog heerlijk weer is, kunnen ze lekker buiten spelen en leren.  

 
Sponsorloop 
Op maandag 26 april is de jaarlijkse sponsorloop (dus niet zoals de studiegids vermeldt op vrijdag 30 april). 
De opbrengst van de sponsorloop gaat naar stichting Children’s Perfect Hope. Deze stichting is van onze 
collega Lissa, zij zal in de groepen vertellen hoe de stichting zich inzet voor beter onderwijs voor kinderen 
over de hele wereld. 
 
De sponsorloop verloopt dit jaar logischerwijs anders dan voorgaande jaren. Voor de groepen 4 t/m 8 vindt 
de sponsorloop plaats tijdens de gymles in sporthal de Theereheide.  
Om ervoor te zorgen dat groepen niet in elkaars bubbel terecht komen, start één groep met de 
sponsorloop en gaat de andere groep eerst free runnen. Leerkrachten en stagiaires zullen het stempelen op 
zich nemen.  
Voor het klaarzetten van het free run gedeelte en het parcours zoeken we een aantal ouders die tussen 
08.30-09.00 uur willen opbouwen of tussen 14.00 en 14.30 uur willen opruimen in Sporthal Theereheide. 
Ouders die willen helpen kunnen zich melden bij Marlies van Doorn via 06-29015917.  

 
De groepen 1 t/m 3 lopen een afgezette route over het schoolplein. Helaas 
mogen er geen toeschouwers komen kijken, maar foto’s worden gedeeld 
op Parro. Het is leuk als kinderen deze dag zoveel mogelijk in het oranje 
gekleed op school komen.  
De kinderen krijgen op woensdag 21 april een sponsorkaart mee naar huis. 
Het is de bedoeling dat kinderen op een creatieve manier op zoek gaan 
naar sponsors. De kinderen mogen helaas niet langs de deuren. Het is de 
bedoeling dat de sponsor zelf het bedrag bepaalt wat hij wil geven. U kunt 

uw kind per rondje sponseren of met een vast bedrag. De sponsorkaart en het opgehaalde geld zouden wij 
dan graag uiterlijk vrijdag 21 mei willen ontvangen.  
 

Seksuele voorlichting 
Eind maart was de week van de lentekriebels. In de lessen werd op een 
leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's:   

• Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld   

• Voortplanting en gezinsvorming   

• Sociale en emotionele ontwikkeling   

• Seksuele weerbaarheid   
Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende culturen en religies en is er aandacht voor 
uiteenlopende leefvormen en seksuele en gender diversiteit. We horen van ouders dat ze het soms 
ingewikkeld vinden om dit onderwerp thuis te bespreken en graag weten wat bij welke leeftijd verteld 
wordt. Hierover kunt u meer lezen op de site van Lentekriebels . Natuurlijk kunt u voor verdere informatie 
ook terecht bij de leerkracht van uw kind.  

http://www.childrensperfecthope.org/
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders
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Geen geld om mee te doen? 
Wil uw kind graag voetballen, turnen of op zwem- of dansles, maar is daar thuis 
niet genoeg geld voor? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren de contributie of 
het lesgeld en eventueel ook de benodigdheden zoals sportkleding 
of dansschoenen. Zo zorgen zij ervoor dat elk kind kan optreden, scoren, 
uitblinken, leren winnen en verliezen en zelfvertrouwen krijgt.  
 
U kunt de bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur aanvragen via een 
intermediair. Binnen onze school is dat onze intern begeleider Nikki van 

den Boomen. Neem contact met haar op via de mail. Vaak weet u dan al binnen 3 weken of de aanvraag 
goedgekeurd is. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere 
organisatie. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub of 
lesgever. U ontvangt zelf geen geld. 
 
BSO weer open 
Vanaf maandag 19 april a.s. gaat de BSO ’t Kasteeltje weer open. Dat 
betekent dat er een nieuwe bubbel bijkomt. Indien er een positieve 
testuitslag op de BSO is geweest, gaan de kinderen en leidsters die 
daar waren in quarantaine en komen zij ook niet naar school. Met 
vragen kunt u terecht bij ’t Kasteeltje. 
 
Ouderavond verzet 
Kinderen leren in het driedimensionale, door ervaringen op te doen. Hanneke Poot is hier een fervent 
voorstander van. Zij heeft veel kennis van de sensomotorische ontwikkeling en wil graag alle ouders, 
leerkrachten, iedereen die met kinderen werkt voorzien van informatie over deze basisontwikkeling: het 
bewegen en ervaren van kinderen, het spelen en rijpen van de hersenen.  
Graag hadden we haar u en ons laten inspireren op de algemene ouderavond van 29 april. Omdat dit 
vanwege de maatregelen op dit moment niet live te organiseren is, hebben we de avond dan ook verzet 
naar de start van volgend schooljaar. Noteer alvast 23 september, 20.00 uur in uw agenda! 
 
Lege batterij 

Batterij leeg, gooi deze niet in de prullenbak! U kunt uw lege batterijen meegeven 
aan uw kind, uw kind kan ze op de Bolster inleveren. Goed voor het milieu én goed 
voor onze school. Met het inzamelen sparen we namelijk punten die we kunnen 
inwisselen voor schoolartikelen of kunnen doneren aan een goed doel.  
Als u ook nog kans zou willen maken op mooie prijzen, dan kunt u de batterijen per 
10 in een zakje doen met daarin een briefje met uw naam, adres, e-mail en 
telefoonnummer. Stibat maakt elke maand de winnaars bekend.  

 
Voor in de agenda 
Maandag 26 april:  Sponsorloop tijdens de gymles 
Dinsdag 27 april: Koningsdag (kinderen vrij) 
Vrijdag 30 april:  Start van de Meivakantie (kinderen om 12.00 uur vrij) 
 
Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen: 
Kijk op de website van onze school: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt op vrijdag 29 mei 2021 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS de Bolster 

 
 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/ouders
mailto:n.vandenboomen@obsdebolster.nl
https://www.t-kasteeltje.nl/
https://www.hannekepootvanderwindt.nl/
http://www.legebatterijen.nl/
http://www.obsdebolster.nl/
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