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Beste ouders, 
 
Maandag 4 september hebben wij met elkaar het schooljaar feestelijk geopend. Eigenlijk was dit ook 
gelijk het begin van de bekende Gouden-Weken. Uit ervaring weten we dat het van groot belang is 
om aan het begin van het schooljaar veel energie met elkaar te stoppen in pedagogische aspecten, 
normen en waarden. Een school, maar zeker ook een groep waar een goed pedagogisch klimaat is, 
zal daar het hele verdere schooljaar de vruchten van plukken. We gaan er een goed jaar van maken!  
 
Personele zaken:  
Zoals u wellicht weet is juf Doetie een aantal weken voor de zomervakantie gevallen en kon daardoor 
haar werk niet uitvoeren. Natuurlijk was de verwachting dat dit herstel zou kunnen plaatsvinden in 
de zomervakantie. Helaas is het herstel niet voldoende om weer les te kunnen geven. Wij zijn blij dat 
het ons nu gelukt is om een ervaren onderbouw leerkracht voor de komende periode te vinden.  Juf 
Rachel Boonstoppel heeft maandag met de leerlingen, met juf Aleta en de school kennis kunnen 
maken. Wij hopen dat juf Doetie goed kan herstellen de komende periode en wensen juf Rachel een 
mooie Bolstertijd.  
Onderwijsassistent Tineke v/d Heide is dit schooljaar gelukkig ook weer verboden aan de Bolster. Van 
dinsdag t/m vrijdag is ze onderwijsondersteunend aanwezig op school en actief in de groepen 1/2, 3 
en 4.  
Meester Bert zal dit schooljaar in totaal 18 keer een dag worden vervangen. Dit heeft te maken met 
het feit dat Meester Bert anders te veel uren lesgeeft en tijd moet hebben om onze ICT goed te 
regelen. We zijn blij dat juf Janna v/d Wal 16 keer een dag zal gaan lesgeven aan de groep van 
meester Bert. 
 
Binnenkort zullen er ook in diverse groepen stagiaires ingezet worden.  
 
 
Ouderbetrokkenheid: 
We gaan starten met ouderbetrokkenheid 3.0. We nemen hier 2 jaar de tijd voor om samen met u 
vorm en inhoud te geven aan ouderbetrokkenheid. 
Volgende week ontvangen alle ouders en leerkrachten een uitnodiging om een digitale vragenlijst in 
te vullen. Wij hopen dat alle ouders en leerkrachten hier even de tijd voor gaan nemen (vast wel). 
Vaak is het verstandig om dit dan ook maar gelijk in te vullen, want anders….. 
Na 8 oktober is het in ieder geval niet meer mogelijk. 
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Daarnaast is er op 27 september een inloopsessie van 08.30 uur tot 10.00. CPS ( ondersteunende 
partij) zal met ouders in gesprek gaan over hun beleving van contact met school. Hoop en verwacht 
dat we (minimaal 8 ouders) kunnen verwelkomen die ochtend. Geeft u maar door aan mij of u erbij 
kunt zijn.  
9 november is dan de dag van de ouderbetrokkenheid. De leerlingen zijn dan vrij en we hopen en 
verwachten veel ouders op school om samen met ons geïnformeerd te worden over 
ouderbetrokkenheid en na te denken hoe wij dit willen vormgeven. Hoe laat we af trappen en zullen 
stoppen, hoort u binnenkort. In de agenda stond deze dag vast al! 
 
De Schoolkalender en schoolgids staan in de loop van volgende week op onze website. Mocht u toch 
nog iets missen, dan vernemen wij dit graag. Voordeel van online is dat we snel kunnen toevoegen 
en/of verbeteren. Mochten er data veranderen, dan zullen we dit ook aankondigen in de Bolsterinfo.  
 
5 oktober is uitgeroepen tot stakingsdag. Op de Bolster moet nog een besluit genomen worden of 
leerkrachten die dag gaan staken. De kans is natuurlijk groot en dat zal inhouden dat de leerlingen 
vrij zijn die dag. De redenen waarom onderwijspersoneel wil gaan staken zijn alom bekend en 
onderwijsveld hoopt dan ook dat ouders deze actie ondersteunen, als we meedoen. 
 
Bas Pieterse 
 

 

 
 

 
Verjaardagen. 

 
Alle jarigen van september, van harte gefeliciteerd. Hier onder is te lezen wie 
dat allemaal zijn. 
 
 
 
 
 

02-09 Wytze-Jesper van de Ploeg groep 8 
07-09 Lieke Braakman  groep 6 
09-09 Nynke Eilers   groep 8 
09-09 Twan Zwerver   groep 8 
10-09 Marieke Kramer  groep 8 
12-09 Sara Tjalda Kramer  groep 5 
13-09 Amarins Bootsma  groep 1b/2b 
20-09 Jouke Boonstra   groep 1b/2b 
23-09 Esmee Nijholt   groep 6 
25-09 Michelle Kingma  groep 3 
26-09 Amber Haarsma  groep 7 
28-09 Sem de Vries   groep 3 
28-09 Fardau Zeldenrust  groep 3 
29-09 Judith Klijnstra   groep 8 
 
 
 
 
 



Trefwoord. 
Deze week is de startweek. Het thema wat daarbij hoort is: De schooldeur gaat open: een goede start 
gewenst! In de Bijbel lezen we: Twaalf leerlingen op pad, Lucas 9. Daarna gaan we verder met het 
thema: Vooruitkijken. Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je 
voor? In de Bijbel lezen we de verhalen van: De Twaalf verkenners, Numeri 13; Koning Balak en 
Bileam, Numeri  22 en Mozes ziet het Beloofde Land, Deuteronomium 34. 
 
Schoolfotograaf. 
Dinsdag 19 september komt onze schoolfotograaf uw kinderen weer op de foto zetten, portretten en 
groepsfoto’s zijn dit jaar aan de beurt. Volgende week ontvangt u hier meer informatie over. 
 
 
 
Agenda 

Datum Activiteit 

11-09 Inloopkwartiertje groep 3, MR / OR vergadering 

12-09 Team vergadering 

14-09 Bezoek schoolarts groep 2 

18-09 Bezoek schoolarts groep 2 

19-09 Schoolfotograaf, OR vergadering 

20-09 Welzijnsgesprekken groep 4 t/m 8 

25-09 Info avond groep 1 t/m 3, info avond groep 8 (VO info) 

26-09 Team vergadering 

27-09 Start Kinderpostzegelactie, groep 7 bezoek natuurschool 

28-09 Bolster info, groep 2 schoolarts. 

 


