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Maandag starten we met de laatste vier weken van het schooljaar. Hebben 
u en uw kind(eren) kunnen genieten van de studieweek?  
Wij hebben ons als team voorbereid op de laatste periode tot de 
zomervakantie. We hebben gekeken naar waar de kinderen staan in hun 
ontwikkeling, wat dit jaar gerealiseerd is en ook al vooruit gekeken naar 
volgend jaar.  
We zitten alweer vol frisse plannen en mooie ideeën voor een nieuw 
schooljaar.  
 
In deze Bolsterkrabbels vindt u de indeling van de groepen en welke groep 
naar welke leerkracht gaat volgend schooljaar.  
Maar eerst ronden we dit schooljaar af. Er staan nog wat fijne, eindejaars 
activiteiten op het programma.  
 
Wenmiddag  
Maandag 19 juli van 13.00 uur tot 14.00 uur draaien alle kinderen door 
naar de leerkracht en het lokaal van volgend jaar. Alvast even kennismaken 
en wennen. Groep 8 is die middag vrij.  
 
Musical  
Groep 8 repeteert hard voor de eindmusical. Ze zijn druk bezig met het 
decor. Sabotage op het spoor is een feelgoodmusical vol humor, grappige 
en stoere personages, spannende scènes en liedjes met hitpotentie.  
Er zijn geen hoofdrollen, zodat alle kinderen kunnen stralen! Wat een 
talent hebben deze groepen 8.  

Het verhaal: Een trein is gestrand in een 
piepkleine bergdorpje en het plaatselijke 
pension heeft te weinig kamers om iedereen 
te kunnen herbergen. Wat een ramp! Het gros 

van de vakantiegangers moet de nacht noodgedwongen in de buitenlucht 
doorbrengen. Er lijkt sprake van een sabotage! Chaotische situatie waarin 
de gestrande reizigers allemaal hun eigen plan trekken. Wordt de saboteur 
ontmaskerd? En lukt het iedereen om samen de trein weer op de rails te 
krijgen? 

Afsluitdag  
Dit jaar wordt afsluitdag op 21 juli ook weer een gezellige dag in thema: 
Het Bolstercircus is in het dorp!  
Een gezellige themaochtend met spelletjes en games.  
Er is een optreden van echte circusartiesten, er zijn 
mystery guests, challenges, spellen, puzzels en 
quizvragen!  
Denkt u eraan om uw kinderen iets mee te geven voor 
de fruitpauze! 
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Franciens vertrek 
De Afsluitdag is ook de laatste werkdag van Francien Kroon. Francien werkt al 
sinds lange tijd op de Bolster en gaat per september met pre-pensioen.  
Ze coördineerde vanuit de Bolster onze samenwerking met Talent, begeleidde 
heel veel kinderen, zette zorgprogramma’s op en overzag de verschillende 
ondersteuningsuren en -aanvragen. Haar kennis en expertise over leren en de 
ontwikkeling van kinderen is enorm. Ze fungeert als vraagbaak voor het team 
“we vragen het Francien” en is de spil in het Bolster zorg-adviesteam.  
We zullen aan Francien een fijne, warme collega en mooi mens missen. We 
wensen haar en Peter een fijne tijd toe samen! 
 

Lieve kinderen, Beste ouders, 
 
Na 42 jaar actief te zijn geweest in het onderwijs, heb ik 

besloten te stoppen met dit mooie werk. 
Het is tijd om meer ruimte te maken voor andere dingen in het leven. 
Maar wat heb ik al die jaren genoten van mijn werk als juf, RT-er en IB-er.  
Het is een prachtig vak, niks mooiers dan een kind te zien leren, te zien 
ontwikkelen.  

Het gevoel iets toe te voegen in dat proces geeft veel positieve energie. 
Ik ben dankbaar dat ik dit zoveel jaren heb mogen doen. 
Rest mij jullie, voor het vertrouwen en de prettige samenwerking, te bedanken en 
jullie alle goeds voor de toekomst te wensen. 
 

            “Iedere dag gebeurt er iets moois op de Bolster” 
 
Hartelijke groet, 

Francien Kroon 
 
Sponsorloop 

De vorige Bolsterkrabbels mochten we u al vertellen dat er heel veel geld is 
opgehaald met de sponsorloop….en na dat bericht kwam er nog veel meer binnen.  
Stichting Children’s Perfect Hope is ontzettend blij met het eindbedrag: €5593,17!! 
Dank! 
 

Verkeersdiploma 
Prachtig nieuws dat alle kinderen van groep 7 het verkeersexamen gehaald hebben! U kunt 
ervan uit gaan dat zij weten wat de verkeersregels zijn en ze kunnen toepassen in de praktijk.  
 
Groepsverdeling 2021-2022 
De zomervakantie start voor onze regio over vier weken. In de afgelopen periode is besproken welke 
leerkracht in welke groep gaat werken en vervolgens welke klassen bij welke leerkracht komen.  
 
We vinden het fijn dat de leerkrachten van Kentalis Talent die onze school ondersteunen, Annemarie en 
Mireille, ook volgend jaar bij ons zullen werken.  
Lilian en Nelum blijven als logopedist aan de school verbonden. Ook Judith Schuitvlot-Vogels, leraar 
Nederlandse gebarentaal (NGT) en dovencultuur, zien we volgend jaar terug.  
  

http://www.childrensperfecthope.org/
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Groepsverdeling volgend schooljaar 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2 a Nelleke Sanne Sanne Sanne Nelleke 
Groep 1-2 b Anniek Anniek Anniek Lonneke Lonneke 

Groep 1-2 c Cynthia Cynthia Cynthia/Maartje Maartje Maartje 

Groep 3 a Marjolein Marjolein Fleur Fleur Fleur 
Groep 3 b Annet Annet Janny Janny Janny 

Groep 4 a Wendy Wendy Wendy/Hermy Hermy Hermy 

Groep 4 b Marloes  Marloes Marloes Marloes Sanne 

Groep 5 a Ferry Ferry Ferry Ferry Hans 

Groep 5 b Sannne Bart Bart Bart Bart 

Groep 6 a Anita Anita Hans Anita Anita 

Groep 6 b Hilde  Hilde Ward Ward Ward 
Groep 7 a Dennis Dennis Dennis Dennis Dennis 

Groep 7 b Jolanda Jolanda Jolanda Tanja Tanja 

Groep 8 a Lissa Lissa Lissa Hans Lissa 

Groep 8 b Roosje Roosje Roosje Roosje Roosje 

 
Groep 3a van Marjolein en Fleur gaat naar groep 4 van Marloes en Sanne 

Groep 3b van Janny en Annet gaat naar groep 4a van Wendy en Hermy.  
Groep 4a van Wendy en Hermy gaat naar groep 5b van Bart. 
Groep 4b van Marloes en Katja gaat naar groep 5a van Ferry. 
Groep 5a van Ferry gaat naar groep 6b van Hilde en Ward. 
Groep 5b van Bart gaat naar groep 6a van Anita. 
Groep 6a van Anita gaat naar groep 7a van Dennis. 
Groep 6b van Hilde en Ward gaat naar groep 7b van Jolanda en Tanja. 
Groep 7a van Dennis gaat naar groep 8a van Lissa 
Groep 7b van Jolanda en Tanja gaat naar groep 8b van Roosje 

 
Hoe de precieze ondersteuning ingeregeld wordt, zal de komende periode duidelijk worden. Ook in relatie 
tot de interventies in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Hierover zullen we u informeren, 
zodra dit duidelijk is. 
 
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).  
 
Covid update  
Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen die ingaan per 26 
juni, zal ook in het onderwijs gelukkig weer meer mogelijk zijn.  
Maandag a.s. zal het Stroomm-protocol worden aangepast en volgt 
hierover verdere berichtgeving.  
 
Nieuwbouw 
Net na het verschijnen van de vorige Bolsterkrabbels heeft u in de krant 
kunnen lezen dat de bouw van de Bolster is uitgesteld. Wij waren verrast 
over deze communicatie en de uitkomst. Er is vóór het einde van het 
schooljaar een gesprek gepland met beide wethouders om te kijken hoe we 
een helder proces en goede communicatie kunnen opzetten met de 
Gemeente om een nieuw gebouw voor de Bolster te realiseren.  
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Voor in de agenda 

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 om 13.00 door naar de groep van volgend jaar, 

groep 8 is vrij 
Woensdag 21 juli Afsluitdag en afscheid Francien 
Donderdag 22 juli  Laatste schooldag 
 
Lekker lezen 
Op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben 
met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft 
uw kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.  

Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdekt u de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en downloadt u ze in 
de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: u hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook 
niet te zeulen met boeken. Zo beleeft uw kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkomt 
of verhelpt u ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online 
Bibliotheek-app!  

….en dan vakantie 
Dit is de laatste Bolsterkrabbels van dit schooljaar. Een jaar waarin u helaas het grootste deel alleen via de 
digitale middelen mee kon kijken in de klas. We zien ernaar uit u volgend jaar weer allemaal op school te 
mogen ontmoeten. Wat zou het fijn zijn als alle geplande activiteiten doorgang kunnen vinden! 
 
Ook dit jaar hebben we met elkaar: kinderen, ouders en team laten zien dat we samen de Bolster zijn! Dat 
maakt ons trots.  
 
Donderdagmiddag 22 juli begint om 14.15 uur de zomervakantie. We hopen dat het virus zich rustig houdt 
en gaan ervan uit dat we na de vakantie op 6 september weer gewoon naar school kunnen, in ons normale 
rooster. 
  
We houden u op de hoogte en we wensen u en uw kind(eren) een heerlijke, gezonde zomervakantie.  
 

 
 
Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen?  Kijk op de website: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt na de zomervakantie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS de Bolster  

http://www.obsdebolster.nl/
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Kasteelkrabbels 

 
 

Beste ouders van de Bolster 
  
In het nieuwe schooljaar gaat ook de tussenschoolse opvang (TSO) weer van start. Daar zijn wij 
heel erg blij mee en we kunnen niet wachten om weer een gezellige, verse lunch te gaan 
verzorgen.  
 
Als u hier gebruik van wilt maken vragen wij u om het inschrijfformulier in te vullen dat u op de 
volgende pagina kunt vinden. U kunt hem ook online vinden op onze site.  
Wij gaan er zonder tegenbericht vanuit dat jullie dagen hetzelfde blijven in het nieuwe jaar. Mocht 
dat anders zijn of worden mag je dat mailen naar :  
tso@t-kasteeltje.nl. 
  
Groeten van ’t Kasteeltje team De Bolster 

 

 

 

Op vakantie kun je ook speuren in de natuur! 

 
Jeugdnatuurgroep Gestel gaat op vakantie en lekker luieren in een hangmatje! 
Braakballen pluizen, sporen van dieren zoeken, waterdiertjes scheppen en de geur 
van een dassenburcht ruiken. Na de vakantie gaan we weer op allerlei spannende en 
leerzame speurtochten in de natuur.  
 
Er is niets leuker dan spelen en speuren, buiten in de natuur. Met je neus op de grond óf in de 
wind, misschien zie je wel een eekhoorntje door de bomen schieten? Of heb je al een mooie 
paddenstoel gezien? Tijdens de vakantie kun je ook volop kunnen genieten van fijne wandelingen 
in onze mooie omgeving.  
 
Op zaterdagmiddag 4 september gaan we weer met zijn allen waterdiertjes ontdekken in het ven. 
We verzamelen dan om 14 uur bij de sporthal op de eikenlaan in Sint-Michielsgestel.  
Kom jij ook? Trek dan je laarzen maar aan en neem je schepnetje mee! Tot dan. 
 
 

 
Meer informatie: Michel van de Langenberg, tel: 06-224 329 41  
of michel.langenberg@home.nl 

 
Kijk ook eens op onze website:  https://natuurgroepgestel.nl/jeugd 

 

Katern van Kindercentrum ‘t Kasteeltje 

mailto:tso@t-kasteeltje.nl
mailto:michel.langenberg@home.nl
https://natuurgroepgestel.nl/jeugd
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