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Een stukje algemene informatie.
Schoolbezoek door het College van Bestuur en hoofd onderwijs.
Op dinsdag 19 maart hebben we het jaarlijkse schoolbezoek gehad. Zij hebben klassenbezoeken gedaan
en de kwaliteit van de lessen beoordeeld en veel van de sfeer in de groepen geproefd. Met Janneke en mij
is gesproken over het onderwijs en de zorg die we onze kinderen bieden. Ook zijn de leerresultaten
besproken. Het College van Bestuur heeft nog gesproken met de leerlingenraad en met een paar ouders.
Eindconclusie was dat het CvB zeer te spreken was over het onderwijs op de Bolster en de goede sfeer op
school! Ook waren zij zeer tevreden over onze stijging op de resultaten van spelling en technisch lezen.
We zijn schoolbreed goed vooruit gegaan. De invoering van onze nieuwe manier van les geven pakt
positief uit!
Aandachtspunten van de gesproken ouders waren onder andere dat we ons best wel beter konden
profileren naar buiten toe, omdat we trots mogen zijn op onze school! Soms mogen we nog wel wat
‘’zakelijker’’ zijn en minder ‘’kneuterig’’.
We kregen ook mee dat onze website via de telefoon amper te lezen was. Dit probleem heb ik
doorgespeeld omdat blijkt dat dit een technische fout is door de website bouwer. Wij kunnen dit zelf niet
verhelpen. We hopen dat dit probleem z.s.m. wordt opgelost.
De kinderen van de leerlingenraad gaven de school een gemiddeld cijfer 9,3! Ze hebben tevens
aangegeven zich fijn te voelen op school bij iedereen én dat er bij ons op school nagenoeg nooit gepest
wordt.
Het team is heel erg blij met deze bevindingen. We gaan door met ons steeds te verbeteren en doen zeker
iets met alle feedback.

Studiedag team 29 maart.
Tijdens deze studiedag zijn we bezig geweest het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar met het
team vast te stellen. Dit document beschrijft onder andere de visie en missie van onze school in relatie met
de visie en de missie van Stichting Optimus. Daarnaast staat erin beschreven wat onze ontwikkelplannen
de komende vier jaar zijn.
We hebben binnen Optimus een nieuw kennisplatform, genaamd WOOW! Elke medewerker van Optimus
kan hier kennis halen en delen. Het team heeft hier een profiel aangemaakt en zodoende kunnen ze
onderling kennis uitwisselen of elkaar vragen stellen.
De rest van de dag zijn we gaan opruimen! Daarnaast is meubilair dat moet blijven gestickerd. De rest gaat
allemaal weg!

Meubilair en HULP!
Het is bijna zover! Op donderdagmiddag 18 april moeten alle lokalen en de aula leeg zijn! Welke ouders
zijn bereidt om op donderdag 18 april vanaf 12.30 te helpen? Het gaat ons niet lukken om dit alleen met de
kinderen te doen. Kasten, tafeltjes en stoelen moeten naar een vrachtwagen worden gebracht die bij
school komt te staan. U kunt u opgeven voor hulp bij de leerkracht van uw kind!

Invullen tevredenheid- en veiligheidvragenlijsten door ouders.
De kinderen van groep 5 t/m 8 en het team hebben de vragenlijsten inmiddels ingevuld. Tot nu toe hebben
41 van de 63 ouders de vragenlijst ook ingevuld. Wij willen heel graag een respons van 100% invullen
halen. Helpt u mee? De vragenlijsten zijn volkomen anoniem en geven ons waardevolle informatie over
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hoe u de school ziet en wat er top aan is of nog verbeterd kan worden. U kunt de vragenlijsten invullen tot
19 april. Zie de mail van 11 maart. Het kost maximaal 10 minuten van uw tijd.

Schoolfoto’s woensdag 10 april.
Op die dag komt foto Koch weer schoolfoto’s maken.
Denk aan leuke frisse kledingkleur-keuze en de haren in de plooi 😉
Er is ook de gelegenheid voor broertjes/zusjes foto's, alléén voor de broertjes/zusjes die leerling zijn van de
Bolster.
Als je hiervan geen gebruik wilt maken, dan graag een Wappje naar Monique de Best 06-13719679
Zoja dan nemen we dat mee in het schema van die dag. En hoef je geen berichtje te sturen!
Nieuwe leden gevraagd voor de OuderRaad!
Het team van De Bolster vraagt dringend naar nieuwe leden voor de OR. We komen bij de OR mensen
tekort voor de volgende functies: Secretaris en Voorzitter en nog extra leden voor de OR.
Zonder een goede OR kunnen wij geen leuke activiteiten voor de kinderen op school organiseren. Hier is
ons team veel te klein voor. Activiteiten kunnen dan geen doorgang meer vinden. Dat zou toch wel erg
jammer zijn! Dus ouders, geef je op voor de OR!
Je kunt dit doen via Monique de Best.

Ouder bedank middag!
Op vrijdagmiddag 10 mei willen wij alle ouders voor hun hulp in dit schooljaar bedanken! Hoe wij dat met
de kinderen gaan doen is een verrassing. Houdt u die middag vrij?

Kalender.
Vr 12 april: Koningsspelen
Di t/m do 16 t/m 18 april: Eindtoets groep 8
Wo 17 april: Na 14.00 mogelijkheid om boeken, ordners, opbergbakjes etcetera etcetera mee te nemen.
Do 18 april: vanaf 12.30 leegruimen school.
Vr 19 april t/m vr 3 mei: Meivakantie
Hartelijke groet
mede namens het team van de Bolster,
Mercedes Nottet.

Sluitingsdatum kopij volgende Bolsternieuws: woensdag 22 mei.
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Palmpaasstokken versieren
Op woensdagmiddag 10 april om 14.30 uur gaan de
communicanten van dit jaar uit onze parochie palmpaasstokken versieren.
Zij doen dat in het Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat nr. 8 in Boxmeer.
Maar ook alle andere kinderen van elke leeftijd uit onze parochie zijn van harte welkom om
zo’n mooi versierde stok te maken.
De vormelingen en een aantal ouders zijn aanwezig om te helpen.
Er zijn een heleboel stokken, dus we denken dat we er voldoende hebben, maar laat even
weten als je wilt komen, via: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl of telefoon: (0485)
573277 (tussen 9.00 en 12.00 uur).
Op zondag 14 april – Palmpasen – houden we om 10.30 uur een gezellige viering in de
Basiliek te Boxmeer waar we in optocht met de palmpaasstokken naar voren lopen, terwijl
we het lied over Palmpasen zingen. Dat lied kennen jullie allemaal.
“Palm, palm, Pasen, hei koerei,
over ene zondag krijgen wij een ei,
1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei,
3 ei is een paasei!”
Hierbij zijn alle kinderen van harte welkom, ook als je geen versierde stok hebt.
Na deze viering is er in de kerk limonade met iets lekkers erbij, voor de groten is er koffie en
thee.
In deze viering zingen de communicanten ook een liedje dat zij al voor hun Eerste
communiefeest geleerd hebben.
Fijn, als je erbij bent!
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