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Algemene informatie
Rots en Water training
Herken jij je in het volgende?
Je voelt je in contact met anderen soms onzeker of verlegen
Je durft niet goed te zeggen wat je voelt, denkt of wilt
Je hebt moeite met het maken van vrienden, waardoor je je soms
verdrietig of eenzaam voelt
Je denkt soms dat een ander belangrijker is dan jezelf
Je wilt graag je eigen mening leren zeggen en je laten horen
Je wilt je graag sterk en lekker in je vel voelen
Je laat je regelmatig uitdagen door anderen
Je vindt het moeilijk om op een rustige manier voor jezelf op te komen
Je kunt je moeilijk concentreren als je iets spannends moet doen
Dan hebben wij, Meander Maatschappelijke Dienstverlening, een leuke leerzame training voor jou. Bij
deze training leer je grenzen herkennen en aan te geven, je eigen kwaliteiten te ontdekken en leer je
steviger in je schoenen te staan.
Dit gaan we doen door middel van beweging, sport en spel en kringgesprekken
Voor wie?
Voor kinderen vanaf 7 jaar tot en met 12 jaar. Maximaal 10 kinderen per training .
Wanneer? De training bestaat uit 8 lessen van 1,25 uur op dinsdagmiddag van 15.30-16.45 uur.
Kosten: Deelname is gratis.
Informatie en aanmelding:
Na aanmelding word je samen met je ouders uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kun je
vertellen waarom je graag wilt deelnemen aan de training, wat je wilt leren en kun je vragen stellen.
Heb je interesse neem dan contact op met Meander Maatschappelijke Dienstverlening; Mieke Zaad of
Wendy Theunissen 045-5657585. wendytheunissen@mgzl.nl of miekezaad@mgzl.nl
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Meander Maatschappelijke Dienstverlening maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg

Lege batterijen op school inleveren !
Heeft u thuis lege batterijen. Gooi ze niet bij het huisvuil, maar lever ze in
op De Bolster. Je bent goed bezig voor het milieu én je spaart mee voor
leuk speelgoed voor de school. Bij de hoofdingang staat een mooie nieuwe
groene verzamelbak waar u de lege batterijen kunt inleveren. Een goed
milieu begint bij jezelf !! Helpt u mee ?!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Oudervereniging BS De Bolster.
Op maandag 30 september om 19:00 uur is de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging.
Tijdens deze avond legt het bestuur van de Oudervereniging verantwoording af over het afgelopen
schooljaar en we stellen de begroting voor het schooljaar 2019/2020 vast. Tevens vindt er een
bestuurswisseling plaats.
Bijgaand ontvangt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering.
Graag willen wij u vragen zich aan te melden via ovbolster@gmail.com voor 16 september, wij hopen
u te mogen verwelkomen op 30 september!
Misschien heeft u na deze informatie interesse om deel te nemen aan de OV, neem dan even contact op
via bovenstaand email adres.
Met vriendelijke groet,
Het OV bestuur,
Jean-Paul Harst, Voorzitter (aftredend)
Alexa Linssen, Secretaris
Frans Snel, Penningmeester
Roy Velter
Miriam Meertens
Samira van de Broek
Karin Suers
Agenda Algemene vergadering Oudervereniging 30 september 2019, aanvang 19.00 uur:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Verslag Algemene vergadering OV d.d. 2 oktober 2018
Jaarverslag 2018/2019
Financieel verslag 2018/2019
Bestuurswisseling
Voorzitter: Jean-Paul Harst => Roy Velter
Penningmeester: Helen Brand => Frans Snel
Secretaris: => Alexa Linssen
6. Rondvraag
7. Sluiting

Aantal aanmeldingen blokfluitles op De Bolster groot succes.
Ook dit schooljaar zullen op vrijdagmiddag weer blokfluitlessen worden gegeven door de Harmonie St.
Bavo. Na eerdere oproepen om aan te melden zijn er op dit moment maar liefst 8 kinderen aangemeld
voor een nieuwe startcursus waarbij blokfluit spelen een middel is om muzieknoten te leren “lezen”. We
zien zelfs dat kinderen zo enthousiast worden dat ze hierna verder gaan bij de harmonie om een ander
muziekinstrument te leren bespelen.
Acht aanmeldingen vinden wij een heel mooi resultaat;
daar zit muziek in !!

Leraren- én schoolleiderstekort groeit hard !
De komende jaren loopt het tekort aan leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs in 2023 op
tot maar liefst 5.100 fulltime banen die niet worden ingevuld in heel Nederland. Het vak is steeds minder
populair bij jongeren die een beroepskeuze moeten gaan maken. Aanmeldingen bij de PABO (opleiding
voor leerkracht basisonderwijs) lopen al jaren enorm achteruit.
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Daar hebben we goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten,
onderwijsondersteuners en schoolleiders voor nodig. Om het vak weer populairder te maken is er een
eerlijke waardering nodig voor het werk, dus investeer in onderwijs !!

De schoolfotograaf is geweest !
De foto’s zijn meegegeven aan de kinderen. We hopen natuurlijk dat de foto’s in de smaak vallen. Mocht
uw kind afwezig zijn geweest, dan kunt u bij Frank Feron terecht om een afspraak te maken in de
fotostudio van de fotograaf in Elsloo. Ik hoor het graag. Uiteraard worden de foto’s geheel vrijblijvend
aan u aangeboden. Alvast bedankt voor het spoedig inleveren, uiterlijk 18 september willen we álle
enveloppen van de schoolfotograaf weer terug op school hebben. Niet ingeleverde enveloppen worden
bij u in rekening gebracht door de schoolfotograaf.

Bericht over etenstijd tijdens het overblijven.
Hierbij willen wij u informeren over de etenstijden tijdens het overblijven. Jongere kinderen hebben
natuurlijk meer tijd nodig om hun boterham op te eten dan oudere kinderen. Daarom hebben we al
langer dat we werken met verschillende etenstijden. Zo krijgen de kinderen van groep 1+2 die
overblijven een half uur tijd om hun boterham op te eten. Kinderen van de groepen 3+4 krijgen ruim 20
minuten de tijd tijdens het eten. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben meestal genoeg aan een
kwartier etenstijd. Na het eten volgt er uiteraard gelegenheid om lekker buiten te gaan spelen. We
vinden het belangrijk dat kinderen genoeg tijd krijgen om te eten, maar daarnaast is het ook belangrijk
dat ze lekker naar buiten kunnen gaan spelen. Onze enthousiaste Overblijfgroep probeert rekening te
houden met eten en spelen tijdens het overblijven.
Om u een indicatie te geven hoeveel kinderen overblijven en hoeveel kinderen naar huis gaan volgen hier
enkele cijfers: op de drukste dagen (meestal dinsdag en donderdag) blijven ongeveer 200 kinderen over
en gaan ongeveer 110 kinderen naar huis tussen te middag. Op maandag en zeker op vrijdag is het
aantal overblijvers minder. Door middel van het bieden van de overblijfmogelijkheid hopen we iedereen
te kunnen bereiken om i.v.m. werk van ouders hun kind over te laten blijven. Daarbij is er gelukkig ook
de mogelijkheid dat kinderen tussen de middag nog naar huis kunnen gaan. Wij vinden dit dan ook erg
belangrijk dat we beide opties kunnen bieden.
Ook voor de leerkrachten is het heel fijn om even drie kwartier tussen de middag rustig hun boterham op
te kunnen eten en even te kunnen pauzeren om vervolgens ’s middags weer samen met de kinderen aan
de slag te gaan. We zijn dan ook dankbaar dat we zo’n fijne Overblijfgroep hebben die er toch weer 4
dagen per week zijn om uw kinderen die overblijven op te vangen. Dit alles voor een bedrag van € 1,per uur. U dient uw kind wél tijdig in te plannen via de TSO-link op onze website www.bs-bolster.nl

Tip: een gezonde lunch voor elk kind is van groot belang. Een lekkere boterham, een
appeltje én gratis gebruik maken van onze watermachine !

Groep 7 maakt kennis met het boerenleven tijdens “Tour de Boer” voor scholen
“Dit zijn allemaal koeien, want ze hebben geen hoorns.”
“Als een appel uit de boom valt is hij rijp.”
“Waarom groeien aardappelen niet aan een struik?”
“Kijk, die geit heeft een sik. Dat is dus een bok.”
Tijdens Tour de Boer op vrijdagochtend 6 september zijn de kinderen van groep 7 te weten gekomen hoe
het er echt aan toegaat op een boerderij! Vier boerenbedrijven in de gemeente Beekdaelen zetten
speciaal voor groep 7 van het basisonderwijs hun deuren open voor een educatiemorgen. Op een
interactieve en leuke manier laten educatieboerinnen en -boeren van Boerderij Educatie Limburg de

leerlingen kennismaken met het boerenleven en de afkomst van voedsel in hun eigen omgeving. Dit sluit
prima aan op ons hoofdthema gezondheid, waarbij wij volop bezig zijn met gezonde voeding en waar
komt ons voedsel vandaag (denk aan onze schooltuin).
De kinderen mogen de boer de overall van het lijf vragen, een praatje maken met dieren, de
indrukwekkende machines bekijken, de geur van het boerenleven ruiken, zien hoe het werk op een
boerderij er aan toe gaat en proeven hoe producten van de boerderij smaken. Kortom, alle zintuigen
worden tijdens de educatieochtend geprikkeld!
De agrarische bedrijven die u en uw klas graag ontvangen, zijn:





Andre Lemmens
Maurice Dezaire
Maris Janssen
Gaston Backbier

-

>
>
>
>

Melkveebedrijf, Schimmert
Biologische melkgeiten en Zorgboerderij, Arensgenhout
Fruitteelt, Aalbeek
Akkerbouw, Hulsberg

Extra leuk was dat de kinderen op school werden opgehaald met de huifkar en daarmee naar de
boerderijen werden gereden (zie bijgaande foto’s). De kinderen hadden er volop plezier in bij het vertrek
vanaf school !

Informatieavonden nieuwe schooljaar:
Groep 3A: maandag 9 september inloop tussen 17.30 – 19.00 uur.
Groep 5A: maandag 9 september aanvang 19.00 uur.
Groep 5/6B: maandag 9 september aanvang 19.00 uur.
Groep 6A: maandag 9 september aanvang 19.00 uur.
De laatste 4 groepen hebben maandag 9 september hun informatieavond. We hopen op net zo’n grote
opkomst als de andere groepen. Koffie, thee met een koekje staan voor u klaar bij de hoofdingang. Dus
graag de hoofdingang gebruiken, omdat de buitenpoorten van beide schoolpleinen worden afgesloten ná
schooltijd.

Enkele aandachtspunten voor de veiligheid ter herinnering:






A.u.b. parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
Gebruik de “kiss & ride” vakken om uw kind uit te laten stappen uit de auto als u uw dochter
en/of zoon naar school brengt. Liever niet stoppen op de straat, dit voorkomt onnodige
opstoppingen en geeft een beter overzicht over de straat, is dus veiliger.
Probeer er als automobilist extra rekening mee te houden dat er veel kinderen met de fiets naar
school komen. Kinderen kunnen in het verkeer soms nog onverwachte bewegingen maken op de
fiets.
Op het schoolplein mogen we niet fietsen, omdat er veel kinderen op het plein lopen. Dus “met
de fiets in je hand, kun je parkeren in het hele land” .
Honden a.u.b. niet op het schoolplein. Niet omdat we niet van honden houden, maar een drukke
omgeving als een schoolplein met veel kinderen, kan voor honden een schrikreactie opleveren
waardoor ze anders reageren dan normaal. Hartelijk dank aan de hondeneigenaren als u hier
rekening mee wilt houden.

Veel leesplezier met ’t Bölsterke en alvast een heel fijn weekend !
Met vriendelijke groet,
Frank Feron, directeur BS De Bolster Nuth.

