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De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Nog 7 schoolweken 
tot de zomervakantie start.  
Tot die tijd houden we het rooster zoals het nu is.  
We maken er voor alle groepen een fijne tijd van, met activiteiten die 
passen bij het einde van het schooljaar.  
 
Covid update 
Voor de meivakantie gingen zoals vermeld, 3 groepen in quarantaine 
vanwege positief geteste leerlingen. Op de laatste dag voor de vakantie 
was er een positieve testuitslag bij een leerling in groep 8b. Helaas startte 
hun vakantie in quarantaine. In de vakantie kregen wij ook bericht van 
positief geteste kinderen uit groep 8a, 7b, 6b, 5a en 4a. De ouders en 
kinderen van groepen die in nauw contact zijn geweest in de besmettelijke 
periode, zijn geïnformeerd. Deze week waren alle groepen en leerkrachten 
op school en bijna alle leerlingen aanwezig. Dat willen we graag zo houden. 
 
Sponsorloop 
Op maandag 26 april is de jaarlijkse sponsorloop gelopen. De kinderen 
renden hard en heel veel rondjes! De opbrengst van de sponsorloop gaat 
naar stichting Children’s Perfect Hope. We hebben tot nu toe al meer dan 
3800 euro opgehaald en er komen nog steeds bedragen binnen. Zouden 
we de 4000 euro gaan halen?  
 
Handen nodig in de gymzaal 
Het is al bijna een traditie dat tijdens een van de laatste gymlessen een 
“free run/apenkooi parcours” klaargezet wordt als afsluiting. Namens de 
ouderraad zoeken we een aantal ouders die willen helpen op maandag 5 of 
donderdag 8 juli.  
Ze kunnen zich melden bij Petra van Grinsven (06-23638572).  
 
Gymlessen 

De eindexamens van het voortgezet onderwijs hier in het 
dorp, worden gehouden in de sporthal vanwege de 
coronaregels. Daar is een onregelmatig rooster voor en dat 
betekent dat de groepen 3-8 de komende tijd op wisselende 
momenten in de sporthal gymmen.  

U krijgt bericht op Parro als kinderen niet binnen gaan gymmen. Om toch 
genoeg te bewegen worden hier alternatieven voor aangeboden.  
 
Nieuwbouw 
Binnenkort is weer een overleg met de gemeente over de nieuwbouw van 
de Bolster op het voormalig SCI-terrein. We hopen dat we dan meer 
duidelijkheid krijgen over het proces en houden u op de hoogte.  
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Bouwthema 
De kleuters wachten niet op de bouw van de nieuwe school. Zij storten zich dit jaar gewoon al in het thema 
“Bouw” en timmeren, metselen, schuren en schroeven erop los. Voor hen is geen bouwtekening te 
ingewikkeld en de eersten hebben hun timmerdiploma al binnen.  
 

       
 

Bolsterpleinen 
We bereiden de Bolsterpleinen voor op heet weer met watertappunten en zonwering.  
Binnenkort meer nieuws.  
 
Voor in de agenda 
Dinsdag 1 juni   Sportolympiade groep 7-8 
Vrijdag 18 juni 12.00  Start studieweek, kinderen vrij, leerkrachten richten zich op schoolontwikkeling. 
Vrijdag 25 juni  Bolsterkrabbels 

28 juni t/m 2 juli Voorlopig adviesgesprekken groep 7  

Vrijdag 9 juli   Rapporten en/of resultatenoverzicht groep 1-7 
12 t/m 16 juli   Oudergesprekken 
Maandag 19 juli Wenmiddag: kinderen draaien door naar de groep van volgend jaar, groep 8 is vrij 
Woensdag 21 juli Afsluitdag 
Donderdag 22 juli  Laatste schooldag 
 
Inschrijven 
Op de website vindt u ons inschrijfformulier. Mochten er nog broertjes of zusjes zijn die naar de Bolster 
komen, die nog niet ingeschreven zijn dan hopen we dat u dit invult, ondertekent en naar ons toestuurt of 
mailt. 
 
Vakantierooster 2021-2022 

Bijgevoegd vindt u het vakantierooster met hierin ook de studiedagen van het 
komend schooljaar. Hier kunt u met de planning van uw vakanties en 
weekendjes weg rekening mee houden.  
Mocht u verlof willen aanvragen dan kan dat via dit formulier. De redenen voor 
verlof staan in de schoolgids.  
 

Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen: 
Kijk op de website van onze school: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt op vrijdag 25 juni 2021 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS de Bolster 

  

http://www.obsdebolster.nl/site/wp-content/uploads/2019/06/Inschrijfformulier-Bolster.pdf
http://www.obsdebolster.nl/site/wp-content/uploads/2016/09/aanvraagformulier-verlof.pdf
https://www.obsdebolster.nl/site/wp-content/uploads/2020/09/Bolster_schoolgids_20-21.pdf
http://www.obsdebolster.nl/
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Vakantierooster 2021-2022 
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Webinar GGD 
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