
  

't Bölsterke          
Basisschool de Bolster,  

                           Keelkampstraat  66, 6361 XG Nuth.                                                                                       

                           Postbus 22051,  6360 AB Nuth.   

                           Tel. 045-5650101.  

                           info.bolster@innovo.nl  

                           Datum: donderdag 27 januari 2022.  

 

 Algemene informatie  
  

 

Prachtige handenarbeidopdracht “de muizenhuisjes” van groep 6A ! 
 

In de afgelopen periode hebben de kinderen van groep 6A onder begeleiding van Juffrouw Lydia en 
Juffrouw Marianne tijdens de handenarbeidlessen intensief gewerkt aan de muizenhuisjes. Zelf 

muizenpoppetjes maken en de inrichting van het muizenhuis. Zo is er samen een geweldig resultaat 

ontstaan. Zo mooi, dat we het bij de hoofdingang hebben tentoongesteld. Om iedereen te kunnen laten 
genieten daarom ook een foto van deze bijzonder mooie opdracht. Dank aan alle kinderen en de juffen 

van groep 6A. Een opdracht en resultaat om enorm trots op te zijn, TOP !! 
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Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen 
van de INNOVO-scholen in Zuid- en Midden-Limburg 
 

Heerlen, 26 januari 2022 

Beste ouders en verzorgers, 

In de persconferentie van 25 januari 2022 heeft het kabinet aangekondigd om de lock-down per direct  

grotendeels terug te draaien: ‘alles weer open tussen 5.00-22.00 uur; tenzij …’. Voor de scholen zijn de 

coronaregels op één belangrijk punt gewijzigd. De quarantaineregels voor kinderen tot 18 jaar zijn 
aangepast om zo veel mogelijk kinderen op school onderwijs te kunnen aanbieden. Alle overige 

maatregelen blijven gelden. Over drie weken is een nieuw weegmoment; dit regime geldt zes weken. 
 

nieuwe quarantaineregels voor kinderen tot 18 jaar 

▪ de klas hoeft niet meer naar huis bij drie of meer besmettingen in de klas; 
▪ leerlingen die positief zijn getest, blijven thuis; 

▪ leerlingen die in contact zijn geweest met een met covid-19 besmet persoon, waar dan ook: thuis,  
school, sport, enz. hoeven niet in quarantaine; 

▪ leerlingen die klachten hebben die op corona wijzen, doen een zelftest; bij een negatieve uitslag 

kunnen leerlingen naar school komen plus het dringende advies om dagelijks een zelftest te blijven doen. 
 

huidige quarantaineregels voor volwassenen blijven gelden – capaciteitsproblemen 
Voor medewerkers blijven de quarantaineregels voor volwassenen gelden! Hebben ze wel klachten,  

maar een negatieve zelftest, dan kunnen zij naar school komen met het dringende advies om dagelijks 
een zelftest te doen. Zoals in de hele samenleving worden ook wij geconfronteerd met hoge  

besmettingscijfers. U moet er rekening mee blijven houden, dat wij toch klassen naar huis moeten  

sturen, wanneer wij onvoldoende leerkrachten en onderwijsondersteuners hebben om het onderwijs  
op school te verzorgen. 

 
alle maatregelen en basisregels blijven van kracht 

▪ leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school; ouders/verzorgers zijn alleen welkom in de school op 

afspraak en/of met instemming van de schoolleiding; 
▪ leerlingen vanaf groep 6 dragen mondkapjes in de gang en dat geldt ook voor alle medewerkers; het  

kabinet adviseert al langer om wegwerpmondkapjes te dragen; 
▪ deze groep [leerlingen en medewerkers] voert 2 keer per week thuis een preventieve zelftest uit; is de 

test positief is, dan blijf je thuis en laat je je testen in de GGD-teststraat; 
▪ in de scholen gelden nog steeds de basismaatregelen: volwassenen houden onderling 1,5 meter 

afstand, hygiënemaatregelen, goed luchten en ventileren. 

dankjewel voor begrip en medewerking 
De komende tijd zullen wij de gevolgen van covid blijven merken. Mogelijk moeten wij opnieuw een  

beroep doen op uw improvisatievermogen. Wij prijzen ons gelukkig, dat zo veel mogelijk leerlingen  
weer op school onderwijs kunnen volgen. Graag zeggen wij u als ouder/verzorger dankjewel voor uw  

medewerking, begrip en steun in de afgelopen periode. 
 

Met vriendelijke groet, 
INNOVO | Onderwijs op Maat 
 
Bert Nelissen en Nicole van Wolven, 
College van Bestuur 
 

 
 



 

Vrijdag 25 februari carnaval op De Bolster. 
 
Ondanks dat carnaval dit jaar niet op grootschalige wijze gevierd kan worden, willen we op De Bolster 

met onze kinderen toch een carnavalsgevoel proberen te bereiken op vrijdag 25 februari. Hoe we dit 
willen gaan organiseren staat hieronder beschreven door de werkgroep, we houden ons uiteraard aan 

alle voorschriften. We hebben ook een hulpvraag: wie kan ons helpen aan een verrijdbaar 

geluidskarretje om carnavalsmuziek te kunnen afspelen met een accu ? Mocht u ons kunnen helpen 
dan kunt u een mailtje sturen naar frank.feron@innovo.nl  Alvast heel erg bedankt; De Bolster Alaaf !! 

 
 

 
 

 

 
Beste ouders/verzorgers 

 
Op vrijdag 25 februari vieren wij carnaval op school. 

Uw kind mag de hele dag verkleed naar school komen. 
De schooltijden veranderen niet.  

De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uit en de groep 5 t/m 8 hebben om 15.00 uur vakantie. 

 
Van elk cluster kan één leerling de prijs winnen voor mooist-verklede-carnavalist.  

De beste-hosser-danser van de Bolster wordt deze dag ook gekozen (één leerling per cluster) 
Dus haal de pakjes uit de kast en oefen met springen en dansen! 

 

Indien het weer goed is, lopen wij om half 11 naar het bejaardentehuis. 
(MAKKELIJKE (WANDEL)SCHOENEN aandoen, zou wel heel fijn zijn). 

Daar laten we ons goed zien en zwaaien we naar iedereen die naar ons staat te kijken. 
Jong en oud genieten zo van deze gezellige tijd. 

 

De kinderen worden deze dag getrakteerd op een lekkere nonnevot (groepen 1 en 2 een mini-donut), 
een zakje chips en ranja. Wij willen de ouders van de lagere groepen dan ook vragen om maar een klein 

hapje mee te geven aan uw kind deze ochtend. De kinderen die die dag overblijven mogen een lekkere 
lunch meenemen naar school. 

 
Is uw kind allergisch voor deze traktatie, verzoeken wij u contact op te nemen met de groepsleerkracht, 

zodat we in de gelegenheid zijn een alternatief aan te bieden. 

 
Speelgoedwapens, confetti en spuitserpentines zijn niet toegestaan, dit om vervelende situaties te 

voorkomen!  
 

We gaan er een gezellige dag van maken. 

ALAAF!!! 
 

Oproep: 
Wij zijn op zoek naar carnavalspakjes voor kleuters en ook oudere kinderen.  

We vinden het fijn als álle kinderen in de gelegenheid zijn om zich te verkleden. 
Hebt u nog kleding die u niet meer gebruikt, kunt u deze afgeven op school. 

Alvast hartelijk bedankt! 

 
Werkgroep Carnaval 
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Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO 
 
Beter onderwijs op onze school 

We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed voorbereiden op de  

toekomst. We kijken daarom naar de schoolresultaten van onze leerlingen om te zien hoe de leergroei  
is en of bepaalde groepen leerlingen extra aandacht nodig hebben. Daarnaast kijken we hoe goed onze  

school het doet in vergelijking met andere scholen. 
 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs  
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO; www.nationaalcohortonderzoek.nl) gaat ons hier twee  

keer per jaar een rapport over sturen. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van ons eigen onderwijs 

verbeteren. Het NCO verzamelt ook informatie van scholen in heel Nederland om het onderwijs in het 
hele land te kunnen verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we samen aan goed 

onderwijs, voor iedereen.  
 

Welke gegevens worden gebruikt? De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen  

aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor 
onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen.  

 
Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden  

meegeleverd. Dit gebeurt uiteraard volgens de AVG. Het gaat hier om het burgerservicenummer, 

onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze 
identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek 

Onderwijs. Na koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat 
deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat 

leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat.  
 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij kunnen in de 

rapportage die wij ontvangen van het NCO ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties 
zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen 

plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van 
het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.  

 

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind? 
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor 

expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende 
persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ 

persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen 
wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te 

verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het 

CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben 
tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de 

school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd 
worden. 

Eventueel bezwaar kunt u doorgeven aan frank.feron.@innovo.nl  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Frank Feron, directeur BS De Bolster Nuth. 
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