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De herfst is begonnen, de blaadjes vallen! Een heerlijk seizoen om lekker te 
gaan wandelen in het bos. Ook wij gaan op de Bolster naar buiten om te 
leren en te spelen. Lees hier alles over in deze Bolsterkrabbels.   
In deze Bolsterkrabbels ook een special over de besteding van de NPO 
gelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld om corona leervertraging 
bij te werken.  
 
Bleijendijk 
De groepen 3 hadden het geluk als allereerste naar Bleijendijk te mogen, én 
dat nog wel op een zonnige herfstdag! 
Wat een heerlijke dag hebben zij gehad op het landgoed! 
Deze dag stond in het teken van 'de spin': spinnen zoeken met een 
vergrootglas; een spinnenmuts knutselen; en als klus de waterkant harken 
of hout stapelen.  

Tussendoor een lekkere lunch in de openlucht en meer dan voldoende tijd 
om zelf te spelen en te sjouwen met alles wat er in het bos te vinden is.  
Fijn om elkaar, zo in de eerste weken van groep 3, ook in een andere 
omgeving dan de school te leren kennen! 
 
Voeding en je lijf 
De groepen 7 werken rondom het thema: voeding en lichaam. 
Ze leren over hoe hun lichaam werkt: van spijsvertering tot bloedsomloop. 
Om zich verder te verdiepen in hun organen, heeft elk kind een orgaan 
uitgezocht wat hij verder gaat ontdekken en nabouwen. De kinderen zijn erg 
enthousiast bezig met het bouwen van allerlei lichamelijke onderdelen: 
oren, benen, hersenen, ogen noem maar op. Binnenkort is er in de klas een 
tentoonstelling. 
 
Maandviering 
Woensdag a.s. is de eerste maandviering van de groep 4 van Wendy en 
Hermy en groep 7 van Dennis. 
Om 8.45, 10.00 en 11.15 uur zijn (groot)ouders van die groepen welkom om 
naar hun (klein)kind te komen kijken. Wij kijken uit naar een mooie 
voorstelling met als thema “Het grote bolsterboekenbal”.   
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Nieuw meubilair 
Lekker leren, goed zitten. De woensdag voor de herfstvakantie wordt het leerling meubilair voor de 
groepen 3-8 vervangen. Het oude meubilair wordt gedoneerd en gerecycled, maar wellicht dat u zelf 
voor thuis ook graag een setje meeneemt. Houd Parro in dat geval in de gaten, hierover meer zodra 
lever- en ophaaltijd bekend zijn.  
 
Verkeer 
Kinderen vormen als verkeersdeelnemers een 
kwetsbare groep. Ze zijn immers nog bezig om de 
vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze uiteindelijk 
zelfstandig veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. 
De rol van ouders om kinderen veilig verkeersgedrag 
aan te leren, is hierbij heel belangrijk. Hier leest u wat u van uw kind mag verwachten op welke leeftijd.  
Op school werken wij er ook aan om kinderen bewuste verkeersdeelnemers te maken die zien wat er om 
hen heen gebeurt, de verkeersregels kennen en daardoor kunnen anticiperen op (gevaarlijke) 
verkeerssituaties. Dat wordt gezien en ondersteund en zo hebben wij opnieuw het Brabants Verkeers 
Label gehaald.  
 
Lezen! 

Deze week is de Kinderboekenweek van 6 t/m 10 oktober. Ook 
op de Bolster besteden we weer de nodige aandacht aan deze 
grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in 
Nederland.  
Het thema dit jaar is ‘worden wat je wil’, want het maakt niet 

uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je 4 jaar oud 
bent of al 12 jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. En kinderboeken zijn een onuitputtelijke 
bron om over beroepen na te denken en te fantaseren.  
 

Met een toneelstuk, opgevoerd door alle stagiaires van onze school openden we de kinderboekenweek. 
In de klas wordt er natuurlijk extra veel aandacht besteed aan (voor)lezen en boeken. Gaat dit alarm af 
dan moeten alle leerlingen, per direct, 15 minuten gaan lezen. De leerkrachten doen ook mee, want zij 

geven natuurlijk het goede voorbeeld. De groepen 7 en 8 brengen een bezoek aan de 
bibliotheek.  
Wist u trouwens dat een bibliotheeklidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar gratis is? 
Op 22 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af en laten we aan elkaar zien waar 
we de afgelopen weken aan gewerkt hebben.  
 
 

Onze leesconsulent stelt zich graag aan u voor.  
Mijn naam is Ilona van der Heijden en ik ben sinds deze week werkzaam op 
OBS de Bolster als leesconsulent. Ik heb 7 jaar als leesconsulent voor Huis73 
(bibliotheek Den Bosch) gewerkt. Mijn specialisatie richtte zich met name op 
het speciaal onderwijs en collectievorming. Ik ben dit jaar gestart als 
zelfstandig leesspecialist en zal komend schooljaar een dagdeel in de week op 
de Bolster zijn.  
Schroom zeker niet om me aan te spreken over alles rondom leesplezier, 
leesbevordering en de schoolbibliotheek.  
Ik kijk er naar uit om er samen een mooi leesjaar van te maken!  
 
Ilona laat zeker nog van zich horen, ook voor u als ouders met boekentips, samenleesideeën wellicht 
een workshop. Ook zouden we na de herfstvakantie graag weer wat ondersteuning in de Bibliotheek 
hebben. Via Parro zullen we een oproep uitzetten voor de Bolsterbiebbrigade!  
  

https://verkeersouders.nl/nieuws/gedrag-van-kinderen-het-verkeer
https://www.bvlbrabant.nl/over-bvl/bvl-info
https://www.bvlbrabant.nl/over-bvl/bvl-info
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Nieuwe gezichten 
Deze week zijn twee onderwijsassistenten gestart op de Bolster. Een nieuw en een bekend gezicht.  
 
Mijn naam is Clair Persoon, ik ben 36 jaar oud en woon met mijn vriend en 
kinderen in Vught. Na 14 jaar in de kinderopvang te hebben gewerkt, ben ik vanaf 
deze week met veel plezier onderwijsassistente op de Bolster, bij de kleuters.  
Daarnaast studeer ik ook aan de PABO en loop ik daarvoor ook nog 1 dag in de 
week stage bij de kleuters!  
Ik ben er op maandagochtend, dinsdag de hele dag, woensdagochtend en 
donderdag de hele dag.  
Groetjes Clair  
 

 

Geen nieuw gezicht, wel een nieuwe functie.  
Als onderwijsassistent zal ik op de woensdag, donderdagochtend en vrijdag 
ondersteunen in verschillende groepen op de Bolster. 
 
Hartelijke groet, 
Anouk Joosten  
 

 
 
Schoolkrantredactie  
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 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 2x 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. 
Wie komt ons helpen? Heb je interesse, neem dan gerust contact met ons op.  
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. 
Arnoldine Sterks en Lisette van Rijn 
 
Bolster 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.  
De groepen 4 en 5 ruilen daarnaast ook 4 dagen dat warme klaslokaal in voor de natuur, buitenlucht en 

beestjes! Zij gaan op onderzoek uit. Buiten de gebaande paden, met de 
leerdoelen vanuit de groep. Dit omdat het een grote meerwaarde 
levert in ontwikkeling van respect voor de natuur en elkaar. Het is 
gezond en bewezen beter voor het brein. Werkvormen worden 
aangepast en gekozen bij de leerdoelen van die periode. Zo wordt het 
onderwijs betekenisvoller. Ja, buiten naar school!   
 

 
Week van de opvoeding  
Deze week is de Week van de Opvoeding gestart. Het thema is “Goed voor jezelf zorgen”. Het Online 
Magazine is te lezen via https://www.positiefopvoeden.nl/nl/special-editions/goed-voor-jezelf-zorgen/ 
  

mailto:redactie@obsdebolster.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2Fnl%2Fspecial-editions%2Fgoed-voor-jezelf-zorgen%2F&data=04%7C01%7Cc.van.ekeren%40ggdhvb.nl%7C1bb85157175a41e198dc08d9844edcee%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637686296825401713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tOe5f0yGWz5rHk%2BvZv80qxmKBOAoBpJPJ3prDcn2Hag%3D&reserved=0
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Ouderavond 
Op dinsdag 23 september vond de algemene ouderavond plaats. Omdat het door de Coronamaatregelen 
al een aantal keer was verschoven, waren we blij dat we nu dan eindelijk onze gastspreekster mochten 
ontvangen. Hanneke Poot heeft ons meegenomen in een inspirerend verhaal over de sensomotorische 
ontwikkeling van (jonge) kinderen. Het belang van bewegen stond centraal. Kinderen hebben behoefte 
om te spelen, zo verwerken zij alle prikkels die zij gedurende de dag binnenkrijgen. En dat spelen doen ze 
het liefst met hun hele lijf.  
Aan de hand van concrete voorbeelden en tips heeft Hanneke ouders en leerkrachten laten zien wat 
bewegen doet voor het brein. Zo zorgt het spelletje ‘Elastieken’, waarbij kinderen zelfstandig, met twee 
voeten over een draad heen springen, voor ontwikkeling in het fantasievol en abstract denken. ‘Touwtje 
springen’ helpt kinderen een ritme te ontwikkelen, maar is ook belangrijk voor de sociale ontwikkeling, 
waarbij kinderen moeten inschatten en afstemmen. Met ‘Handstand tegen de muur’ oefenen ze hun 
evenwicht. Vooral met buitenspelen, ontwikkelen kinderen hun grote motoriek vanuit de schouders. Een 
voorwaarde, om daarna bewegingen vanuit de ellebogen en later vanuit de polsen te ontwikkelen (wat 
bijvoorbeeld belangrijk is om te komen tot leesbaar schrijven).  
Een aantal andere onderwerpen waar Hanneke over gesproken heeft zijn: rust en slaap, het verschil 
tussen jongens en meisjes en de invloed van televisie op het brein. 
 
Na de avond hebben we ouders en leerkrachten gevraagd, wat neem je mee naar huis?  
 
Graag delen we een aantal reacties: 
“Niks doen en vervelen is heel belangrijk voor kinderen.” 
“Kinderen hebben veel slaap (of rust) nodig, tot 9 jaar zo’n 12-13 uur per dag.” 
“Het is van belang om met de kinderen mee te spelen en mee te bewegen.” 
“Jonge kinderen leren verliezen door te kiezen. Geef ze twee (later drie) opties.” 
“We praten en zingen ontzettend snel. Voor jonge kinderen mag het veeeeel 
langzamer.”  
“Ik zet het digibord, tussen de instructies door, vaker uit”.  
 
Ook geïnteresseerd? Hanneke Poot heeft een fijne website: Sirene voor 
Kinderen. 
Haar verhaal heeft ze uitgegeven in een aantal publicaties die via haar website te bestellen zijn.   
 
Bijzonder verlof en verlofformulieren 
Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Voor verlof moet u in alle gevallen een verlofformulier invullen en 
inleveren bij of opsturen naar Maaike. Dit formulier kunt u vinden op de site, de redenen voor verlof 
vindt u in de schoolgids. We merken dat steeds meer ouders buiten de schoolvakanties om verlof vragen. 
Zeker de dagen voor- en na een schoolvakantie zijn populair. Verkeersdrukte, vliegtijden en voordelige 
prijzen zijn veelgehoorde argumenten. Dit is luxeverzuim waar de school niet aan mee kan werken. De 
directie is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. 
 
Wecyclen 

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.  
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaiYuCwLrzAhXMxIUKHT2aANsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hannekepootvanderwindt.nl%2F&usg=AOvVaw0KC3PALuUx3L7UkNvGcKSJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaiYuCwLrzAhXMxIUKHT2aANsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hannekepootvanderwindt.nl%2F&usg=AOvVaw0KC3PALuUx3L7UkNvGcKSJ
https://www.hannekepootvanderwindt.nl/boekjes/
https://www.obsdebolster.nl/formulieren-verlof-medicatie/
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Stichting Tess  
Om de hoek bij de hoofdingang treft u een blauwe container aan. Deze staat hier 
de komende periode voor Stichting Tess. Deze stichting zamelt geld in om voor 
kinderen met een beperking dolfijnondersteunde therapie bij het Curaçao Dolphin 
Therapy & Research Center (CDTC) mogelijk te maken. Deze dolfijnondersteunde 
therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling op de dagelijkse ontwikkeling 
van kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere kwaliteit van leven voor 
kind, ouders en hun omgeving te zorgen.  
De ingezamelde textiel gaat direct naar een sorteerbedrijf. Daar wordt de kleding 
onderverdeeld in drie categorieën. Bruikbare kleding, poetslappen en afval. De 
bruikbare kleding wordt op textielsoort gesorteerd en dat gaat naar het 
buitenland, daar waar het nodig is. Zo wordt er al direct een goed doel gesteund. 
Stichting Tess ontvangt hier een vergoeding voor. De blauwe bak staat voor u 
klaar.  
 
Schoolfotograaf 
In week 2 van het nieuwe kalenderjaar zal de schoolfotograaf er zijn.  
Hierover later meer informatie van de ouderraad.  
 

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. 
 

Harmonie 
Het muziekproject met Harmonie Sint Michael zorgt ervoor dat de groepen 6 kennismaken met 
klarinetten, trombones, trompetten en slagwerk. Tijdens ‘muziek in de klas’ oefenen de kinderen voor 
het slotconcert op school op 21 oktober. 
 
Herfstvakantie 
De herfstvakantie start voor alle leerlingen op vrijdagmiddag 22 oktober om 12.00 uur.  
 
Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen: 
Kijk op de website van onze school: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt op vrijdag 12 november 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS “de Bolster” 
 
 
 

  

http://www.curacaodolphintherapy.com/
http://www.curacaodolphintherapy.com/
http://www.obsdebolster.nl/
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SPECIAL NPO   SPECIAL NPO  SPECIAL NPO NPO SPECIAL 

Wat is het Nationaal Programma Onderwijs 

Het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) geeft ondersteuning aan leerlingen en scholen om 
vertragingen door Corona te beperken en in te halen. De regering besteedt hiervoor de 
komende tweeënhalf jaar € 8,5 miljard extra aan het onderwijs.  

Het Programma Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen: op de cognitieve 
ontwikkeling, op de sociale en persoonlijke ontwikkeling en op het mentale welbevinden. De 
overheid wijst erop, dat de scholen met name aandacht zullen moeten besteden aan de meest 
kwetsbare leerlingen, aan de leerlingen met de grootste achterstanden.  

Schoolscan 
Het nationaal Programma Onderwijs van de overheid is vertaald naar schoolniveau. We hebben 
een scan gedaan om de cognitieve, sociale en executieve achterstanden in beeld te brengen en 
te analyseren. Deze analyse is het uitgangspunt voor onze maatregelen in de komende 
tweeënhalf jaar en een voorwaarde voor het ontvangen van middelen.  

De impact van het onderwijs op afstand 
Special NPO 
 
 
 
 
 
  

Op de Bolster staat het welbevinden van kinderen centraal. Vanuit rust en veiligheid kun je 
leren. In de periode van afstandsonderwijs waren er dan ook dagelijks (meerdere) 
contactmomenten met de groep en individuele kinderen. Uit de eerste periode van de lock-down 
waren de kwetsbare kinderen al in zicht en die konden we aanvullen met kinderen die niet 
voldoende leken te halen uit de tweede periode afstandsonderwijs. Op school werd de 
persoonlijke ondersteuning geboden waar thuis geen ruimte voor was. Deze kinderen waren al 
in beeld en met ouders van alle kinderen was in de periode van lock-down contact.  

In een groep, fysiek bij elkaar is er meer ruimte en zijn er meer mogelijkheden om aandacht te 
schenken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Online was er aandacht, tijd en 
ruimte voor door middel van groepsgesprekken, een-op-eentjes in breakoutrooms waar kinderen 
met elkaar in gesprek konden. 

Na de terugkomst in de groepen op school, zagen we dat na een periode van groepsvorming en 
weer wennen aan elkaar de kinderen blij waren om weer met elkaar op school te zijn. Uit een 
analyse van de gegevens over de cognitieve en sociale ontwikkeling uit ons leerlingvolgsysteem 
(resp. ParnasSys en ZIEN!) en de verzamelde (en geanalyseerde) gegevens over het mentale 
welbevinden van de leerlingen en de stand van zaken met betrekking tot de executieve functies, 
blijken geen grote, onoverbrugbare achterstanden.  

Daarnaast zien we wel dat de meeste leerlingen echt te kort zijn gekomen in de brede 
ontwikkeling. De week en dagtaken tijdens het onderwijs op afstand waren rijk en BBB, maar 
leerlingen hebben niet het aanbod gehad dat gerealiseerd kan worden in fysiek onderwijs.  

Leerkrachten beschreven specifiek voor hun groep waarin zij denken dat in hun groep 
intensivering op nodig is. Denk bijvoorbeeld aan extra hulp voor het werken aan achterstanden 
bij lezen, spelling of rekenen. Maar ook hulp bij faalangst of hulp bij het ontwikkelen van een 
betere motoriek.  
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NPO Bolster 

 

Ons programma is een duurzaam meerjarenplan, passend bij onze leerlingen en de lokale 
situatie. Het doel is om met behulp van effectieve interventies verdere groei te stimuleren. Bij de 
vaststelling van onze actiepunten voor de komende jaren heeft het team een belangrijke stem 
gehad. Zij kennen immers hun leerlingen, weten of en waar precies de groei stagneerde, en zij 
moeten de interventies (deels) uitvoeren. Ons bestuur heeft het plan vastgesteld na de 
instemming van de MR en ook zullen we de gemeente informeren over ons plan. 

Ons uitgangspunt is, dat de verstrekte middelen in beginsel ten goede komen aan (de kwaliteit 
van) het onderwijs in de klas. En dat ons plan maximaal flexibel is. De leraren zullen de 
ontwikkeling van de leerlingen hoogfrequent (blijven) monitoren en de geplande acties bijstellen 
als dat noodzakelijk is. Daarom zullen we ons plan evalueren en bijstellen (indien nodig), het 
sluit aan bij ons eigen kwaliteitssysteem. We hebben gekozen voor interventies die leiden tot 
duurzame verbeteringen.  

Uit een door het ministerie ontwikkelde menukaart met mogelijkheden voor extra ondersteuning 
die gedaan mogen worden met het geld uit het NPO hebben we voor een aantal interventies 
gekozen.  

De interventies die (deels versneld) uitgevoerd gaan worden in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) richten zich op o.a. Begrijpend en technisch lezen, taal, 
ondersteuning in en buiten de groep daar waar nodig. Daarnaast wordt er gewerkt aan 
leesmotivatie en motoriek door de inzet van specialisten. Daarnaast kunnen we een inhaalslag  

Intensivering  

Het komende jaar zal een onderwijsassistent de kleutergroepen ondersteunen en een 
leerkrachtondersteuner ingezet worden op ondersteuning in en buiten de groepen daar waar 
kinderen dit nodig hebben.  

Leesmotivatie 

We implementeren en voeren een leesbevorderingsplan uit met als doel de leesmotivatie van de 
leerlingen te verhogen. In onze moderne en gevarieerde schoolbibliotheek is voor ieder kind een 
boek te vinden dat aansluit bij niveau en interesse. Dit schooljaar zal er een leesconsulente 
aanwezig zijn op de vrijdagochtend. Zij kan kinderen, leerkrachten en ouders informeren over 
lezen.  

Begrijpend lezen 

Als team werken we al langere tijd aan begrijpend lezen met behulp van Nieuwsbegrip, Grip en 
Naut, Meander en Brandaan. We kiezen voor het praktisch verdiepen van het lesmodel, de 
differentiatie, het modelen, en het verbreden van de leesaanpak naar andere teksten. Dit zodat 
het beter aansluit bij het leren van kinderen. We werken op langere termijn toe naar een 
leesaanpak waarin begrijpend lezen geen apart vak is. 

Aanbod cultuur 
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Als partnerschool van het Noord-Brabants Museum cultuurvoorloperschool kunnen we nu een 
inhaalslag maken in ons aanbod cultuuronderwijs, beredeneerd en in samenhang met 
indicatoren cultuur.   

Motoriek 

Een vakleerkracht gym wordt ingezet om de motorische ontwikkeling van de leerlingen te 
stimuleren. Deze interventie geeft ook de doorgaande leerlijn bewegingsonderwijs een impuls en 
de leerkrachten zijn bij deze lessen en worden zo ook gestimuleerd 

Doe groep 

We zien dat er vaker kinderen zijn die op een bepaald moment in hun basisschooltijd niet (meer) 
meekunnen met het onderwijsaanbod van de groep. Het gaat om leerlingen die praktisch 
ingesteld zijn, qua leerniveau aan hun plafond zitten of niet lekker in hun vel zitten. Voor deze 
leerlingen is het prettig als zij ook op niveau aan het werk zijn. We zetten voor deze groep een 
“doe groep” op.   
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FCDB Clinic 

 

https://www.voetbalsupport.nl/voetbalclinics/
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