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Beste ouders/verzorgers 

 

1. Schoolfotograaf:  
A.s. dinsdag komt fotograaf Frans Mulder schoolfoto's maken. Tijdschema bij 
benadering:  
08.30-10.30: portretfoto's 
10.30-11.00:   groepsfoto's (groep 7 en 8) aan het begin van de middag 
11.00-14.00:  broer/zus foto's van de kinderen die op school zitten.  
 
14.00-15.30: Ook dit jaar is er de gelegenheid om na schooltijd een foto te 
laten maken met broers/zussen die niet bij ons op school zitten. Als u van deze 
gelegenheid gebruik wilt maken is het handig dit door te geven. Op het 
leerplein van de bovenbouw ligt een intekenlijst waar u dit op kunt aangeven. 
U weet dan hoe laat de foto ongeveer gemaakt kan worden. 
 
OPROEP: er is begeleiding nodig die dag. Welke ouder lijkt het leuk om dinsdag 
(of een deel van de dag) te assisteren? De kinderen een beetje begeleiden, 
kleding fatsoeneren, snoetjes poetsen, groepen op tijd uit de klas halen ... 
Graag zo spoedig mogelijk een mailtje naar Baukje Mulder, 
bm.zorg@nijegaast.nl 
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2. Start/ Welzijnsgesprekken: 
Vorig jaar waren er welzijnsgesprekken over het welbevinden van uw 
kind(eren). Dit jaar zullen de start/welzijnsgesprekken plaatsvinden op 
woensdag 20 september van 15.00 uur tot 17.30 uur en 19.00 uur tot 20.00 
uur. De startgesprekken zijn voor de groepen 4 t/m 7. 
 
We bieden u op deze manier de gelegenheid om kennis te maken met de 
leerkracht en om bijzonderheden over uw kind met hem/haar te delen.  
 
Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken dan kunt u de naam van uw kind 
noteren op de intekenlijsten die op het bovenbouw leerplein liggen. 
 
De info-avonden voor groep 1/2, 3 en 8 zullen plaatsvinden om maandag 25 
september. De indeling van de avond is als volgt: groep 1/2b om 20.00 uur, 
groep 3 om 19.00 uur en groep 8 om 20.00 uur. U wordt allen van harte 
uitgenodigd om bij deze info-avond aanwezig te zijn. Voor groep 1/2a, juf 
Doetie en juf Aleta, komt er op een later moment een info avond. Hierover 
krijgt u nog informatie. 
 
3. Ouderbetrokkenheid 
Onlangs hebt u de uitnodiging ontvangen om, samen met ons, op 9 november 
over ouderbetrokkenheid 3.0 in gesprek te gaan. Wij hopen op heel veel 
ouders, zodat we met elkaar het onderwijs verder kunnen vormgeven. CPS, een 
bureau voor Onderwijsontwikkeling en advies, zal tevens in opdracht van ons 
schoolbestuur een onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe het contact 
tussen onze school en de ouders is.  
 
Goed contact tussen school en ouders is van groot belang voor de ontwikkeling 
van uw kind. Er zijn tijdens een schooljaar diverse contact- en 
communicatiemomenten. Wellicht bent u ook op verschillende manieren actief 
betrokken bij de school of ondersteunt u uw kind bij huiswerk en schoolwerk. 
 
Om over de contacten die u met school heeft en de communicatie die u met 
school voert meer te weten te komen willen wij u vragen een vragenlijst in te 
vullen. 
 
Met de informatie die we via u en de school aangeleverd krijgen gaan we aan 
het werk om te komen tot een nog betere samenwerking tussen de ouders en 



school. Deze samenwerking komt de ontwikkeling en de onderwijsprestaties 
van uw zoon of dochter ten goede.  
 
Wij realiseren ons dat we een beroep doen op uw kostbare tijd. Uw informatie 
is echter voor de samenwerking met school, de ontwikkeling van uw kind en 
voor ons van grote waarde. Wij hopen dan ook dat u de tijd wilt nemen om de 
vragenlijst in te vullen.  
 
Als u in de gelegenheid bent deze vragenlijst digitaal, dus via internet, in te 
vullen kunt u gebruik maken van de volgende link:  
 
https://nl.surveymonkey.com/r/DeBolster-Ouders 
 
 
De link wordt op maandag 9 oktober gesloten, zodat de analyse van de 
antwoorden meegenomen kan worden in de rapportage. 
 
De ingevulde digitale vragenlijsten komen automatisch bij CPS, zij bewaken de 
respons en geven eventueel halverwege een signaal aan de school om een 
hernieuwde oproep te doen. 
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
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 
betreffende het contact met school. Ik hoop en verwacht dat we minimaal 8 
ouders kunnen verwelkomen die ochtend. Is dit iets voor u dan kunt u zich voor 
25 september bij mij aanmelden. 
9 november is de dag van de ouderbetrokkenheid. De leerlingen zijn vrij en wij 
hopen en verwachten dat er veel ouders aanwezig zullen zijn om samen met 
ons geïnformeerd te worden over ouderbetrokkenheid en na te denken hoe wij 
dit willen vormgeven. Wij starten om 09.00 uur en sluiten feestelijk af rond 
15.15 uur.   
 
4. Stakingsdag 
5 oktober is uitgeroepen tot stakingsdag. Op de Bolster is afgesproken dat 
teamleden zullen gaan staken. De leerlingen zijn vrij die dag. Ons bestuur is 
momenteel aan het uitzoeken welke “haken en ogen” er zijn. We houden u op 
de hoogte. 
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5. Maandagochtend geld voor St. Maarten 
Ook onze school wil graag in actie komen voor Sint-Maarten. In ieder geval is 
bedacht dat de opbrengst van komende 2 maandagen (zending) t.b.v. de 
schade veroorzaakt door orkaan Irma op Sint Maarten zal worden. Dus mocht u 
een financiële bijdrage willen doen? Hartelijk dank.  
 
6. Schoolkalender en schoolgids 
De schoolkalender en schoolgids staan op onze website. Mocht u toch nog iets 
missen, dan vernemen wij dit graag. Mochten er data veranderen, dan zullen 
we dit ook aankondigen in de Bolsterinfo.  
 
 
 


