
Schooljaar 2021-2022 nummer 1                     Sint-Michielsgestel, 10 september 2021 

 

1 

Het was gezellig en fijn om elkaar na de zomervakantie weer terug te zien op 
de Bolster. De vakantieverhalen zijn verteld en de sfeer op school is 
ontspannen. De meeste kinderen zijn toch al wel snel min of meer gewend 
aan de voor hen nieuwe leerkracht. Het wennen aan de regelmaat van het 
naar schoolgaan lukt nog niet iedereen met deze zomerse dagen!  
 
Alle nieuwe ouders en hun kinderen wensen we een goede, leerzame en 
gezellige tijd op onze school. We gaan er een mooi schooljaar van maken.  
 
Schoolgids 
Het beleid van school, het jaarverslag, de kalender, de indeling van de 
groepen, de plattegrond en nog veel meer informatie kunt u nalezen in de 
schoolgids. Deze is maandag met uw (oudste) kind mee naar huis gegaan en 
kunt u op onze site digitaal vinden. Mocht u een extra exemplaar willen, dan 
kunt u dat laten weten aan de leerkracht van uw kind. 
 
Actuele informatie 
Wij willen u op de hoogte houden van allerlei schoolse zaken die belangrijk 
zijn en doen ons best om u als ouders zo goed mogelijk te informeren: via 
Parro, deze nieuwsbrief, via onze website, via de mail. 
Wij willen u vragen onze informatie goed door te lezen!  
 
Absenties via Parro 
U kunt vanaf dit schooljaar absenties doorgeven via Parro. 
Dus is uw kind ziek of moet uw kind naar een (tand)arts en 
kan dit niet buiten schooltijd, dan kunt u in Parro aangeven 
wanneer uw kind afwezig is met een korte toelichting. 
 
Kennismaken  
De ouders van de groepen 3 tot en met 8 zijn uitgenodigd voor de 
kennismakingsgesprekken. Zo kunt u de leerkracht(en) van uw kind(eren) 
ontmoeten en zij u. Vanaf groep 5 sluit hierbij het kind ook aan.  
De kleuterouders zijn uitgenodigd voor de inloopavond, voorafgaand aan de 
algemene ouderavond op 23 september.  
 
De algemene ouderavond is 23 september! Het staat vast al in uw agenda, 
volgende week meer over de inhoud en mogelijkheid tot aanmelden! 
 
Gouden weken 
De eerste weken op school leren kinderen en leerkrachten elkaar kennen. 
We spreken af hoe we met elkaar om willen gaan, zodat voor iedereen in de 
klas een veilig gevoel ontstaat. Elk kind mag zichzelf zijn, maar in de groep 
houden we ook rekening met elkaar. De eerste weken ligt hier de nadruk op 
tijdens de ‘gouden weken’.  
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https://www.obsdebolster.nl/site/wp-content/uploads/2021/08/Bolster_schoolgids_21-22.pdf


Schooljaar 2021-2022 nummer 1                     Sint-Michielsgestel, 10 september 2021 

 

2 

 
De kleuterbouw benadrukt ook het leren omgaan met elkaar, het leren kennen van 
de leerkrachten en de andere kinderen en het wennen aan de manier van werken in 
de klas. Er is gekozen voor het thema vorm en kleur. Een heel breed thema dat veel 
aanknopingspunten biedt. Bij de opzet van dit thema is uitgegaan van het 
prentenboek “Het Kleurenwinkeltje”. De kleur GOUD van de eerste gouden weken 
zal zeker aan bod komen. 
 
Kanjerschool 

Op De Bolster wordt het hele schooljaar, onder andere met behulp van de 
Kanjertraining, bewust gewerkt aan een fijne klas en goed werk- en leerklimaat. Hoe 
dit gaat kunt u zelf ervaren tijdens een ouderkanjerles. Dit schooljaar hopen we dat 
alle ouders weer naar de klas mogen komen om de ouderkanjerles mee te maken.  
In de kalender vindt u de datum van de les voor uw kind. 
U vindt meer informatie over de Kanjertraining online. 
Via deze link vindt u in het kort de belangrijkste informatie. 
 

 
De TSO van ’t Kasteeltje  
De tussenschoolse opvang (TSO) is weer gestart. Graag alle wijzigingen, 
ruilingen, of zaken die voor de dag zelf spelen via de mail te sturen 
(tso@t-kasteeltje.com). De mail wordt iedere dag gelezen en verwerkt 
tot 11.30 uur. Mocht u onverwacht nog wat willen doorgeven voor het 
TSO moment van die dag dan kan u het TSO nummer bellen of daar een 
berichtje naar toe sturen. Deze telefoon wordt voor de TSO tussen 
11.30 en 13.30 uur gebruikt.  
Als er wijzigingen zijn, of uw kind(eren) extra wil(len) komen, dan kunt u 
dat laten weten aan ‘t Kasteeltje via tso@t-kasteeltje.com of telefonisch 
aan Marion 06-13515211.  
 

Zie ook het Katern van het Kasteeltje in deze nieuwsbrief voor belangrijk nieuws! 
 
Sportdag 

We gaan weer heerlijk sporten op vrijdagochtend 24 september. De groepen 3 
t/m 7 gaan naar het sportveld van atletiekvereniging “Prins Hendrik” in Vught. 
Echte atletiekonderdelen worden afgewisseld met sportieve spelletjes. Tijdens 

de afgelopen Olympische Spelen hebben we de kunst van atletiek goed 
afgekeken dus we kunnen wat verwachten! Mede dankzij de hulp van veel 

ouders is de sportdag altijd een groot succes en supergezellig. Uw kind heeft deze week een brief 
gekregen waarop u aan kunt geven of u als hulpouder erbij bent!  
De groepen 1-2 hebben een alternatief sportprogramma in en rond de school.  
U wordt door de leerkracht van uw kind hier verder over geïnformeerd.  
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. 
 
Wecyclen 
Overal in Nederland liggen afgedankte elektrische apparaten, ook wel e-waste genoemd, 
die al lang ingeleverd hadden kunnen worden voor recycling, maar het komt er heel vaak 
niet van. We maken het u makkelijk. De Bolster doet mee met de jaarlijkse inzamelactie 
voor kleine apparaten van Wecycle. Dat levert grondstoffen op en een mooie beloning 
voor de school.  
Geef het apparaat mee aan uw kind, dan dragen we bij aan een beter milieu.  
 

http://www.kanjertraining.nl/
https://kanvas.kanjertraining.nl/api1/materiaal/4289/download?token=AE6A77FB-D44B-EAF3-16293D9905D66E46
mailto:tso@t-kasteeltje.com
mailto:tso@t-kasteeltje.com
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Schoolkrantredactie zoekt nieuwe ouders 

De schoolkrant van de Bolster is een krant voor en door kinderen. De kinderredactie bestaat uit kinderen 
uit groep 6 tot en met 8 en zij maken samen met input van de kinderen uit andere groepen 
de schoolkrant. Hier krijgen ze wat hulp bij van de ouderredactie. 
Door het vertrek van een aantal ouders, zijn we opzoek naar nieuwe aanwas.  

De schoolkrant komt 2x per schooljaar uit en we vergaderen per uitgave 2x met de ouders en 3x met de 
kinderen. Het kost niet heel veel tijd, omdat we de taken goed verdelen. 
We zoeken ouders die het leuk vinden om (onder schooltijd) met de kinderredactie (nieuwe) ideeën uit 
te werken en ze te helpen tijdens de redactievergadering of de schoolkrant mee vorm te geven. Ook zal 
een van ons indien nodig bij de ouderraadvergadering aansluiten.  

Je kan altijd een mailtje sturen naar redactie@obsdebolster.nl voor meer informatie. Heb je zin om een 
keer als gastredacteur mee te helpen, dan kan dat natuurlijk ook.  

Wie komt ons helpen? Heb je interesse, neem dan gerust contact met ons op. 

Arnoldine Sterks en Lisette van Rijn , redactie@obsdebolster.nl  

Financiële hulp 
Als u het financieel moeilijk heeft, zijn er instanties die kunnen helpen. De Vincentius stichting vindt dat 
ieder kind moet kunnen meedoen. De stichting helpt als het noodzakelijk is en geen andere instantie 
meer kan helpen. Hiervoor zijn fondsen beschikbaar en zij organiseren activiteiten. Kijk op hun website 
voor meer informatie.  
 
Gebaar van de week 
Door het werken in bubbels ging het even niet door. Maar binnenkort starten we weer met het gebaar 
van de week. Twee leerlingen uit groep 8 bieden het gebaar aan in de klassen en delen dan ook het A4tje 
uit met daarop het gebaar. De kinderen op de Bolster geven aan welke gebaren ze graag willen leren.  

 
 
Luizenpluis 
Jeuk, kriebel op het hoofd?  
De luizenpluisouders zijn in de verschillende klassen weer langs geweest deze week. Dank hiervoor. 
 
We willen u vragen om ook thuis regelmatig even goed te kijken of uw kind(eren) neten of luizen 
heeft/hebben.  
Kam het haar met een fijntandige kam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of 
in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels.  
Ze zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Wanneer u controleert zonder te kammen, is de kans 
groot dat u luizen mist. 
 
Luis of neet geconstateerd? Neem de volgende stappen: 
- Controleer alle gezinsleden. 
- Behandel gezinsleden die hoofdluis hebben. 
- Meld de luis bij de leerkracht. 
Graag beeld erbij? Hierbij een instructiefilmpje. 

mailto:redactie@obsdebolster.nl
mailto:redactie@obsdebolster.nl
https://www.vincentiusgestel.nl/
https://youtu.be/POrf86XnaY8
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Nieuwe gezichten 
Een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs de komende jaren is het vinden 
van voldoende gekwalificeerd personeel voor de groep. Er zijn grote tekorten en 
veel scholen hebben nu al niet al hun groepen bemenst. Op de Bolster hebben we 
gelukkig kunnen starten met goede leerkrachten op alle groepen.  
 
De Bolster is al jaren opleidingsschool. Dit betekent dat we met het hele team, 

stagiaires en zij-instromers welkom heten en opleiden voor een mooie baan in het onderwijs.  
Zo is Katja na een zij-instroom traject op de Bolster dit schooljaar gestart op de Kleine Beer, onze 
Stroommschool in Berlicum. Onze afstudeerder van vorig jaar Kim, is gestart op de Spelelier in Boxtel.  
 
Ook dit jaar bieden we leerruimte en ontwikkelplekken aan enthousiaste aspirant leerkrachten.  
De leerkrachten van de volgende groepen begeleiden de eerste periode:   
Groep 3 AJ Maud v.d. Heuvel, 1e jaars Pabo Den Bosch   di, wo  
Groep 4 MS  Sarah v.d. Laar, 2e jaars Pabo Tilburg deeltijd   di  
Groep 5 B  Maartje vd Loo, voortraject zij-instromer   ma, di  
Groep 6 HW  Milan Vermeer, 1e jaars Pabo Den Bosch   di, wo  
Groep 7 D  Jarne Gordijn, 1e jaars Pabo Den Bosch    di, wo  
Groep 7 JT  Romy v.d. Elzen, afstudeerder Pabo Den Bosch   di, wo, do  
Groep 8 LH  Janne Herwig, 2e jaars Pabo Den Bosch   ma, di  
Groep 8 R  Romy van Broekhoven, 3e jaars Pabo Den Bosch  ma, di  
 
Twee van hen stellen zich voor:  
 

Mijn naam is Maartje van de Loo. Samen met Joris woon ik nu alweer bijna 11 
jaar in Sint-Michielsgestel. Wij hebben 4 heerlijke kinderen, Joas, Wende, Janske 
en Suus, die hier ook op school zitten. 
Van huis uit ben ik altijd met muziek bezig geweest. Zingen, piano spelen en in 
orkesten op de klarinet. Na mijn middelbare school wilde ik van mijn hobby mijn 
beroep maken en ben ik Docent Muziek gaan studeren. Nu, 12 jaar lesgeven in 
het middelbaar onderwijs en 5 jaar individuele muzieklessen geven vanuit huis 
verder, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ga verder als leerkracht in het 
basisonderwijs!  Vandaar dat ik me nu voorbereid op het zij-instroom traject van de PABO. Op 
maandag en dinsdag loop ik stage in groep 5 bij Bart en Sanne en hoop ik natuurlijk, naast alles wat ik 
verder nog ga leren, een hoop muziek in de school te brengen! 
 

 
 
Mijn naam is Romy van den Elzen en ik ben een stagiaire in 7B vanuit de opleiding  
leerkracht basisonderwijs (pabo). Deze opleiding volg ik in ‘s-Hertogenbosch,  
maar zelf kom ik uit Berghem.  
 
Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding en daarvoor ga ik, naast het  
verzorgen van lessen, onderzoek doen voor de school. Op de dinsdagen,  
woensdagen en donderdagen zal ik aanwezig zijn op De Bolster en daarvan zal één  
dag besteed worden aan het onderzoek.  
De andere dagen sta ik dus voor de klas in groep 7B.  
 
Ik hoop een mooi schooljaar tegemoet te gaan!  
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Oproep KIDS en Kinderboekenweek 
Dit jaar koppelen we de Kinderboekenweek “Worden wat je wil” aan ons 
KIDS project (Kunst in de school) voor de groepen 6 en 7.  
Wij zijn op zoek naar ouders met een creatief beroep, die het leuk vinden 
om een kleine workshop te geven. Je geeft de workshop aan ongeveer 10 
kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen met de uitleg die ze 
gekregen hebben, ook zelf iets gaan maken. 
Ook zijn we op zoek naar een fotograaf die het werkproces van de 
kinderen kan vastleggen. 
De workshops zullen gegeven worden op vrijdagmiddag 8 en 15 okt. 
Voor vragen en verdere informatie, graag contact opnemen met Cynthia of Janny.  
 
Schooltijden 

De afgelopen twee schooljaren hebben wij als school, noodgedwongen, twee periodes 
met een continurooster gedraaid. De oudergeleding van de MR heeft gevraagd te 
onderzoeken of de tijd rijp is om ons als team hier verder in te verdiepen. Mede ook 
omdat een aantal keer de vraag naar een continurooster uit het 
tevredenheidsonderzoek naar voren is gekomen. 
Uit een eerste inventarisatie binnen het team is gebleken dat men voor een 

onderzoek open staat, zij het wel met kritische kanttekeningen. 
Dit schooljaar zal dan ook gebruikt worden om de verschillende schooltijdenmodellen nader te 
verkennen. Er is een werkgroep geformeerd met teamleden uit alle bouwen en met zowel voor- als 
tegenstanders van een continurooster. Deze werkgroep heeft zich als doel gesteld te kijken naar: 

• welke schooltijdmodellen er zijn; 

• wat de voor- en nadelen zijn voor de kinderen, team en ouders; 

• welke vormen er zo goed mogelijk aansluiten bij onze visie op Bewust, Betrokken en 
Betekenisvol onderwijs. 

Deze werkgroep zal het proces transparant delen met de oudergeleding van de MR en desgewenst sluit 
deze ook aan. 
Zoals u zult begrijpen kost dit tijd en hopen we rond de jaarwisseling hier weer over te kunnen 
communiceren met alle ouders. 
 
Schoolfotograaf 
De ouderraad regelt de schoolfotograaf. Hierover meer nieuws, zodra bekend is wie dit gaat zijn en 
wanneer de fotograaf komt.  
 
Nieuwe rekenmethode 
We zijn dit jaar in de groepen 4 t/m 8 gestart met een nieuwe methode 
voor rekenen: Pluspunt 4.  Bij deze methode werken de leerlingen aan 1 
leerdoel per week, zo kunnen ze zich volledig op dat doel concentreren. Er 
is veel aandacht voor betekenisverlening: verhalen bedenken bij een 
som en het proces (welke stappen moet ik zetten). Bij de methode horen 
ook de conditietrainingen. Hierbij werken de kinderen aan het onderhoud 
en automatiseren van basisvaardigheden. Elke les wordt met deze training 
afgesloten.  
Deze methode sluit goed aan bij de visie van de Bolster en maakt kinderen eigenaar van 
hun eigen leerproces. Bij de lessen staat beschreven aan welk doel de kinderen werken en ze kunnen 
daarbij zien op welk punt van de leerlijn zij op dat moment staan. 
Binnen de methode wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus. Voor de goede rekenaars en 
de zwakkere rekenaars zijn er eigen werkboeken en programma's. In de methode wordt 
per lesdoel bekeken op welk niveau de leerling werkt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte 
van het kind. Zo wordt ieder kind gemotiveerd en steeds opnieuw uitgedaagd.  
 

mailto:cynthia@obsdebolster.nl?subject=KIDS
mailto:janny@obsdebolster.nl?subject=KIDS


Schooljaar 2021-2022 nummer 1                     Sint-Michielsgestel, 10 september 2021 

 

6 

In groep 1 t/m 3 wordt Semsom geïntroduceerd. Deze methode groeit mee met 
kinderen in de onderbouw en begeleidt hen op een natuurlijke manier van speelse 
kleuter naar zelfstandige leerling. Doordat bewegend en spelend leren geïntegreerd 
is in iedere les, past het heel goed bij de visie van de Bolster. 
 
 

Kamp groep 8 
Dit jaar gaan de leerlingen uit groep 8 op kamp naar Loon op Zand. Ze vertrekken dinsdag 
21 september op de fiets en zijn vrijdagmiddag terug. Het is een fijne mogelijkheid om 
elkaar en de leerkrachten beter te leren kennen, te werken aan groepsvorming en ze leren 
samenwerken. Zo starten ze samen op een gezellige en leuke manier aan het laatste jaar van hun 
basisschool.  
 

Studiedag 11 oktober 
Op maandag 11 oktober is er een studiedag voor de leerkrachten en zijn de kinderen die dag 
vrij van school. Het team schoolt zich bij op de didactiek van begrijpend lezen en de 
implementatie van de nieuwe rekenmethode. 
 

 
Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen: 
Kijk op de website van onze school: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt op vrijdag 8 oktober 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS “de Bolster” 
 

 

 
 
Kasteelkrabbels 

 
 
Belangrijke informatie van de TSO 
We hebben een goede opstart gehad, geweldig hoe snel de kinderen weer het overblijven oppikken en de nieuwe 
medewerkers en nieuwe kinderen wegwijs maken hoe het allemaal werkt. 
We hebben een fijne week gehad met elkaar. 
 

TELEFOONNUMMER TSO is: 06-13515211   

Helaas is ondanks goede communicatie een fout nummer in de schoolgids komen te staan. We vragen iedereen 
met klem om dit nummer te gebruiken voor de TSO ( het is hetzelfde nummer als van de BSO)  Het andere nummer 
is niet meer in gebruik. 
 

MAILADRES TSO is: tso@t-kasteeltje.com 

Voorheen was dit tso@t-kasteeltje.nl, deze is niet meer in gebruik, ook hierbij de vraag om dit bovenstaande 
mailadres “.com”  te gebruiken. 
 
Voorheen werd er regelmatig gebruik gemaakt van een appje of berichtje op het mobiele nummer. Wij willen u 
vragen om alle wijzigingen, ruilingen, of zaken die voor de dag zelf spelen via de mail te sturen. Dit is voor ( uw ) en 
onze administratie prettiger en werkt voor ons efficiënter. De mail wordt iedere dag gelezen en verwerkt tot 11.30 
uur. Mocht u onverhoopt/onverwacht nog wat willen doorgeven voor het tso moment van die dag dan kan u het 
tso nummer bellen of daar een berichtje naar toe sturen. Deze telefoon wordt voor de tso tussen 11.30 en 13.30 
uur gebruikt. 
Nogmaals excuses voor de onjuiste berichtgeving van telefoonnummer en mailadres, maar bij deze de juiste 
gegevens. 

Katern van Kindercentrum ‘t Kasteeltje 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.zwijsen.nl%2Fapp%2Fuploads%2F2020%2F12%2Fsemsom-downloads-teaser-groot.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.zwijsen.nl%2Frekenen%2Fgratis-semsom-downloads-voor-jouw-bewegende-en-spelende-rekenlessen%2F&tbnid=trl2H0jEM4-67M&vet=12ahUKEwjvm62ojvLyAhVDlBoKHZQQB3EQMygDegUIARCfAQ..i&docid=vbqN8Jh2Wuzz0M&w=825&h=650&q=semsom&client=safari&ved=2ahUKEwjvm62ojvLyAhVDlBoKHZQQB3EQMygDegUIARCfAQ
http://www.obsdebolster.nl/
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Daarnaast zijn we overgestapt naar een nieuw administratieprogramma voor de tso. Dit programma berekent de 
daadwerkelijk gebruikte tso uren (die op contract staan) per maand. Hierdoor is het makkelijker en inzichtelijker 
voor u , om de factuur per maand te krijgen. Doordat u de factuur per maand krijgt gaan we ook per maand 
incasseren. Er zal rond de 5e van de maand geïncasseerd worden. De incassering vindt achteraf plaats. Dus op 05 
oktober zal de maand september geïncasseerd worden.     
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen we deze graag, dit kan via de mail tso@t-kasteeltje.com of telefonisch met 
kantoor op 073-6841160   
Hopende u zo voldoende informatie te hebben gegeven, 

 
Met vriendelijke groet, Marion  en team tso  

 
 
Na 15 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben voor ’t Kasteeltje op 
de Bolster heb ik de uitdaging aangenomen om te gaan werken op De 
Lichtstraat in Vught. 
Op deze locatie hebben ze een “top” klas. Deze klas is opgericht door 
het samenwerkingsverband en in het leven geroepen na de sluiting van 
Hertog van Brabant school in Vught. In deze klas worden kinderen 
opgevangen die uitvallen in het reguliere onderwijs door onder andere 
PDD-NOS, ADHD, Autisme enz. 
Ik ga in deze klas aan de slag als sociaal pedagogisch hulpverlener en 
voor alle schoolse activiteiten als leerkrachtondersteuner.  
Mijn taken binnen de TSO worden overgenomen door Marion van Kasteren, zij zal zich voorstellen in de 
Bolsterkrabbel. Ik blijf als collega nog donderdag en vrijdag werkzaam voor ’t Kasteeltje op de BSO en 
TSO. Onze vertrouwde email adres en telefoonnummer blijven hetzelfde. 
Ik wil jullie bedanken voor alle jaren dat ik jullie vertrouwen en kinderen heb mogen ontvangen en hun 
heb mogen begeleiden in hun school carrière.  
 
Liefs Anouk 
 
 
Hoi hoi, ik ben Marion van Kasteren, een energiek en positief   mens. 
Ik werk al heel wat jaar fulltime bij ‘t gezelligste bedrijf…’t Kasteeltje.  
Geen dag is hetzelfde, en dit is sowieso ook bij de tussenschoolse opvang. 
 
Ik vervang Anouk Joosten, zij heeft ervoor gezorgd dat het overblijven super goed verloopt. 
Het is een warm bad waar ik in terecht ben gekomen, zowel bij de kinderen, als de tso-collega’s maar 
ook zeker de school zelf. Het voelde direct goed. 

 
Misschien ook fijn om te weten dat ik alle dagen, behalve woensdag 
dat is de dag dat ik niet uit Sint Oedenrode ga, bereikbaar ben op 
kantoor tussen 8.30 uur en 11 uur, daarna ben ik te vinden op de 
Bolster zelf. 
Dus heb je een vraag of een mededeling deze beantwoord ik graag 
via de mail of telefoon. 
 
Wil je gewoon met mij kennismaken: ‘trek aan mijn jasje’    
We gaan er een leuke tijd van maken. 
 
Marion. 
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Gestels skate event
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