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Augustus 2018

Een stukje algemene informatie.
Start schooljaar
Op maandag 21 augustus zijn we weer van start gegaan! Inmiddels ruim een week later zijn de kinderen en
het team weer helemaal gewend. De 1e luizencontrole is geweest en tot ieders grote verrassing…. De
school is luizenvrij! We hopen dat dat zo blijft.
Verder hebben we naast juf Renee nog een nieuw gezicht in de school. Dat is juf Katja. En wie is dan juf
Katja?

Voorstellen juf Katja.
Mijn naam is Katja van Gemert en ik ben dit schooljaar gestart als onderwijsassistente op de Bolster.
De afgelopen jaren heb ik als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs.
Samen met mijn man en drie kinderen wonen wij in Sint Anthonis.
Je zult mij zien op de Bolster van maandag tot en met vrijdag.
Juf Katja is er dagelijks van 8.30 tot 13.45. Zij ondersteunt de leerkrachten in de groep, neemt soms een
groep apart, soms kleine groepjes en soms werkt ze met individuele kinderen. Als de kinderen vrij zijn in
verband met een studiedag, dan verricht zij hand en spandiensten voor de leerkrachten. Indien wij
incidenteel een vervanger nodig hebben buiten ziekte van collega’s om, dan zal Katja in die gevallen een
hele groep overnemen. Wij zijn erg blij met deze onderwijs assistent en wensen Katja dan ook veel plezier
op de Bolster!

Gymleerkracht
Vanuit stichting Doe je mee hebben we voor dit schooljaar een vakleerkracht gym. Hij is volledig bevoegd
en geeft daarom op dinsdag gym aan groep 1/2 en groep 3/4. En wie is deze vakleerkracht?
Hallo allemaal!
Ik ben Kevin Reijnders, ben 30 jaar oud, woonachtig in Venray en afkomstig uit Maashees.
Mijn hobby’s zijn voetballen bij Volharding, zaalvoetbal, tennis, fitness en wielrennen.
Na mijn studie op de ALO ben ik in verschillende soorten onderwijs terecht gekomen, nu ben ik werkzaam
bij stichting Doe Je Mee. Ik ga op de dinsdagochtend met de kinderen van de Bolster aan de slag met sport
en spel in de gymles. Mijn doelstellingen zijn om kinderen plezier te laten beleven aan sport en spel, leren
samenwerken, grenzen verleggen, vertrouwen krijgen, normen en waarden over te brengen, kortom laten
ontwikkelen op motorisch, sociaal en cognitief vlak.
Ik heb deze kans aangegrepen omdat ik denk dat kinderen veel kunnen groeien in sport en spel en omdat
het een belangrijk onderdeel is van onze maatschappij. Om kinderen te prikkelen op een goede manier
kunnen kinderen stappen maken en door een professioneel aanbod kan dit niveau alleen maar groeien.
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Hierbij is voor ieder kind een ander doelstelling en gaat het in de eerste plaats vooral om de koppeling
tussen sport en spel met plezier!
Met vriendelijke groet,
Kevin Reijnders.

AVG / Algemene Verordening Gegevensbescherming
Zoals u inmiddels wel zult weten is eind mei de AVG wet van kracht gegaan. Dit heeft impact op hoe ook
wij met persoonlijke gegevens van uw kind omgaan. Stichting Optimus heeft hier nog geen officieel beleid
voor. Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat er binnen de school door ouders, behalve door het fototeam,
geen foto’s of filmpjes meer gemaakt mogen worden. Mobiele telefoons voor dit doeleinde zijn dan ook niet
meer welkom. Ook niet bij buitenschoolse activiteiten. Bij de verjaardag van uw kind in groep 1/2/3 mag er
uitsluitend alleen een foto gemaakt worden van uw eigen kind.
Daarnaast is het tevens verboden om n.a.w. gegevens over kinderen en u als ouders te verstrekken aan
derden, zonder dat ouders expliciete toestemming daartoe hebben gegeven. U zult hierover mogelijk nog
door de leerkracht van uw kind benaderd worden. Wat de verdere consequenties zijn van deze AVG wet, is
niet helemaal helder. U wordt op de hoogte gehouden als hierdoor nog meer veranderingen op komst zijn.

Bericht van het fototeam:
Beste ouders,
Zoals jullie misschien al weten is famipix gestopt. We hebben als fototeam samen met school naar een
andere optie gezocht en hebben deze gevonden.
Via google drive.
Jullie zullen allemaal een link per mail ontvangen indien er nieuwe foto’s op staan. Let op, deze zullen
mogelijk in de spam terecht komen. Als je deze dan als veilig markeert komen de volgende mails in je
inbox.
We hopen jullie op deze manier alle foto’s aan te kunnen bieden.
We willen jullie attenderen dat er vertrouwelijk met de foto’s moet worden om gegaan dus linken niet
doorsturen / verspreiden!
We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen komen ondersteunen om foto’s te maken tijdens activiteiten
op school.
Voor info kunt u terecht bij Henny Ebben of Yvon Jans
Veel kijkplezier namens het fototeam

Tapijt voor vrede.
Mensen met elkaar verbinden in plaats van uitsluiten is de basisgedachte achter het Tapijt voor vrede dat
op 9 september a.s. op het plein voor de kerk in Sambeek gelegd gaat worden in het kader van de
manifestatie “Kunst van het Geloven”
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Marianne van Heeswijk, beeldend kunstenaar uit Den Bosch is de initiatiefneemster hiervan. Het wordt
gemaakt van materiaal dat gewoonlijk als afval wordt gezien zoals : doppen van flessen in allerlei kleuren,
dekseltjes van potjes, oude LP’s en cds en nog veel meer. Deze materialen krijgen in de kunstwerken een
nieuw leven.
Er wordt door haarzelf in samenspraak met het bestuur van Kunst van het Geloven een begincompositie
gelegd, waarna iedere bezoeker van de toren en iedere voorbijganger uitgenodigd is om mee te doen en
naar eigen creativiteit het tapijt uit de breiden.
Van 11.00 uur tot 17.00 uur kan men aan de slag. Bijzonder is dat het bovenste gedeelte van de toren dan
ook open is (Open Monumentendag) en het kunstwerk dat op het plein gelegd wordt dus ook van boven te
zien is.
Wie alvast een voorproefje wil nemen van eerdere door Marianne gelegde tapijten (en dat zijn er inmiddels
al heel wat) kan te rade gaan op de website van Tapijt voor Vrede
Leo Kranendonk

Kalender.
Wo 5 sept: studiedag dus kinderen vrij!
Do 6 sept: Algemene informatie avond van 19.30-21.00. Brief volgt!
Vr 7 sept: Bos dag voor groep 1 t/m 8!
Ma 10 sept: extra info avond voor groep 1/2/3 en groep 8.

Hartelijke groet,
mede namens het team van de Bolster,
Mercedes Nottet.

Sluitingsdatum kopij volgende Bolsternieuws: woensdag 26 sept.
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