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ALGEMEEN
Het thema van deze periode is ‘ Zien’. Als we zeggen : ‘ Ik zie het” dan bedoelen we
vaak ‘ Ik begrijp het’. Zien gaat verder dan kijken. De Bijbelverhalen in deze periode
gaan over hoe je naar mensen kunt kijken.
In dit thema onderzoeken de kinderen hoe belangrijk zien is voor de manier waarop
je in het leven staat en naar de wereld kijkt.

Vanuit de directie
Inspectiebezoek 5-2-2019
Eens in de vier jaar doet de inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat
goed, wat kan beter en wat moet beter? In dit kader wordt er op dit moment ook een bezoek gebracht
aan het bestuur van PCBO Amersfoort. Binnen dit onderzoek valt ook een visitatie aan enkele scholen.
Op 29 januari kregen we te horen, dat we op 5 februari een visitatie konden verwachten. Tijdens deze
visitatie werd er gekeken vanuit het waarderingskader van de inspectie naar twee kwaliteitsgebieden. In
totaal zijn het er vijf. In ons geval is er gekeken naar het onderwijsproces en dan specifiek naar de twee
standaarden didactisch handelen en zicht op ontwikkeling. T.a.v. deze standaarden was de inspectie
o.a. nieuwsgierig naar hoe wij hier op school werken met de compactlijnen en hoe wij bezig zijn met de
executieve functies.
Daarnaast is er bij ons op school gekeken naar de kwaliteitszorg en ambitie en dan specifiek de
standaarden: kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.
Tijdens dit bezoek heeft de inspectie 7 klassen bezocht, met 6 leerlingen gesproken uit de groepen 6, 7
en 8, met een afvaardiging van het team, met de intern begeleiders en met de directie.
Alhoewel niet meegenomen ter beoordeling in dit onderzoek bij ons op school gaf de inspectie wel aan,
dat het pedagogisch klimaat erg plezierig was en het lesstofaanbod van goed niveau.
Misschien nog wel even leuk om te vermelden, dat de inspectrice het gesprek met de leerlingen zo
plezierig had gevonden. De kinderen hadden duidelijk antwoord kunnen geven op de vragen van de
inspectrice. En dat vonden wij als team namelijk weer erg leuk om te horen.
Na afloop hebben wij een mondelinge terugkoppeling gekregen van de inspectie waarin zij hebben
aangegeven dat de basiskwaliteit bij ons op school ruim voldoende is. Wanneer het onderzoek op
bestuursniveau is afgerond, zal er in de eindreportage ook een gedeelte over De Bolster worden
opgenomen. De verwachting is dat de rapportage ergens in april 2019 gereed is.
Griep op school en vervanging
Er beginnen nu wat meer leerkrachten uit te vallen met griepverschijnselen. Tot nu toe lukt het nog om
telkens vervanging te vinden, doordat collega’s extra werken of door de inzet van LIO-studenten
(leraren die aan het afstuderen zijn). We proberen met elkaar creatief te zijn om zo toch nog de klassen
te bemannen. Ik hoop dat u begrip hebt voor het feit dat voor een vervanging van meerdere dagen vaak
wisselende mensen staan voor de groep. Mocht u mensen kennen met een onderwijsbevoegdheid voor
het primair onderwijs, die wel eens een dagje willen invallen dan hou ik mij warm aanbevolen.
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Studiedag 22 februari
Op 22 februari heeft het team een studiedag. We gaan tijdens deze dag de resultaten van de
Citotoetsen analyseren en bespreken op groeps- en schoolniveau. In de middag hebben wij een
teamscholing Engels.
Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart wordt er een landelijke stakingsdag gehouden binnen het onderwijs. Met de staking
wil men aangeven, dat er meer geld nodig is om lerarentekorten tegen te gaan. Deze landelijke staking
wordt ondersteund vanuit de algemene onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs en Onderzoek. Ook de
actiegroepen PO in actie en WO in actie staan achter de staking. CNV Onderwijs doet niet mee met de
staking. Staken is een recht en een individuele keuze. Het is aan ieder persoonlijk om hier zijn of haar
afweging in te maken. Het kan dus zijn dat wij op vrijdag 15 maart onze school moeten sluiten, omdat er
niet genoeg leraren aanwezig zijn op school. Op dit moment lijkt de stakingsbereidheid groot bij ons op
school. Dat betekent dat er voor u als ouder weer een onrustige periode aan kan breken. Wij zijn ons
bewust van het feit dat een staking opnieuw een beroep doet op uw flexibiliteit in het oplossen van de
opvang van uw kinderen. Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie en dat u niet tegen al te grote
organisatorische problemen aanloopt.
Op donderdag 21 februari wordt in overleg met het bestuur het besluit genomen of wij wel of niet die
dag de deuren sluiten van de school. Bent u alvast even op de hoogte over een aantal zaken rondom de
staking op 15 maart. En op 21 februari zal ik u door een extra bericht via social schools op de hoogte
brengen of de school 15 maart ook werkelijk dicht zal zijn en dan geven wij ook direct informatie over
welke opvangmogelijkheden er bij een eventuele staking zijn die dag.
Personeel
Yvonne Smith
Juf Yvonne is weer helemaal hersteld na de operatie aan haar oor. Fijn Yvonne, dat je er weer bent en
weer samen met Nancy voor de klas kan staan.
Arianne van der Laan
Juf Arianne is sinds 21 januari thuis vanwege oververmoeidheidsklachten. We hopen, dat de rust haar
goed zal doen en haar vermoeidheid zal afnemen.
Claudia Sekema
Bij juf Claudia haar echtgenoot is darmkanker geconstateerd met uitzaaiingen naar de lever. Hij heeft
net een operatie ondergaan en zodra hij daar van hersteld is, volgen er nog een aantal chemokuren. Een
spannende periode voor juf Claudia en haar gezin. Op dit moment is zij niet aan het werk op school,
maar wil zij er zoveel mogelijk zijn voor haar gezin. Heel veel sterkte!
Juf Petra
Juf Petra werkt momenteel halve dagen. Zij kampt met gezondheidsproblemen. We hopen op een
voorspoedig herstel.
Schoolreis en 90-jarig bestaan van De Bolster
In november bestond onze school 90 jaar. En het leek de commissie schoolreis wel een leuk idee om
vanwege het 90-jarige bestaan met alle groepen op schoolreis te gaan. Dat betekent dat de commissie
op zoek moest naar een bestemming wat voor iedereen leuk is en tevens een bestemming die qua
reisafstand niet al te ver kan zijn vanwege de kleuters. Er is gekozen om een feestelijk programma te
verzorgen in dierentuin Amersfoort. U hoort er vast de komende weken meer over. Het schoolreisje is
op 9 april dan weet u dat alvast!
Aanmelden gespreksmomenten groepen 1 t/m 7 via Social Scools
Binnenkort krijgt u via Social Scools een uitnodiging voor de inschrijving van de gespreksmomenten voor
de groepen 1 t/m 7. Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen de rapporten mee en daarna kunt u
samen met de leerkracht in gesprek gaan over het welbevinden en de leervorderingen van uw
zoon/dochter.
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Vanuit de werkgroepen
Engels
Vorige week waren de Nationale Voorleesdagen. Om het voorlezen te
stimuleren hebben tien kinderen uit de groepen 7 en 8 Engelse
boekjes voorgelezen bij de groepen 1, 2 en 3. Ze hebben zelf een
boek uitgekozen en als tweetal geoefend. Door een boek te kiezen
dat veel van de luisteraars al in het Nederlands kennen, zoals de
Gruffalo en Berenjacht, spreekt het verhaal extra aan. Er werd
ademloos geluisterd.

Emma en Floortje (7b) lezen “We’re Going on a
Bear Hunt” voor bij groep 3 a en b

Kyra en Kate (7a) lezen “The Gruffalo” voor bij
groep 2a

Ook op het internet zijn talloze versies van de moderne klassiekers te vinden die in het Engels worden
voorgelezen. Misschien leuk om eens samen te kijken is deze versie van Bear Hunt
voorgelezen/uitgebeeld door de auteur Michael Rosen:
https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds&t=55s
Wilt u meer weten over het Engelse onderwijs op De Bolster? Mail dan naar Esther Jager:
e.jager2@pcboamersfoort.nl
Open Podium

Het Open Podium op 29 maart 2019 met 36 acts!
Ook dit schooljaar heeft de uitnodiging voor het Open
Podium veel enthousiaste aanmeldingen opgeleverd. Wel
OPen
36 acts hebben zich inmiddels gepresenteerd aan de
Open
POdium
commissie en gaan deelnemen aan het zevende Open
Podium
2019
Podium van onze school.
2019
NB Anticiperend op de landelijke onderwijsstaking van 15
maart, vindt het Open Podium 2019 dit jaar plaats op
29 maart in de Nieuwe Kerk aan de Leusderweg. U kunt
een breed aanbod aan kunst verwachten met een aantal verrassende acts. Noteer de datum in
uw agenda en komt het zien!
De Open Podiumcommissie
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Vanuit de groepen
Pepijn naar de finale regio Eemland van de Nationale Voorleeswedstrijd!
Op donderdag 9 februari vond de voorronde
plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd,
regio Eemland. Pepijn uit groep 8a
vertegenwoordigde, na zijn succesvolle
optreden in de voorronde op school, de eer
van De Bolster. Samen met dertien andere
kandidaten las hij voor in Het Eemhuis. Ook nu
weer werd het een spannende strijd; wie
kreeg een plaats in de finale van de regio
Eemland? Pepijn had een pakkend fragment
gekozen uit het boek Dex, over school en
andere ellende van Mijke Pelgrim. Hij las met
duidelijke stem, goede intonatie en vooral
veel plezier voor. Geen wonder dat hij door is
naar de volgende ronde! Pepijn, gefeliciteerd,
we zijn super trots op jou! Op 8 maart leest
Pepijn
voor in Het Icoontheater tijdens de Eemlandfinale.
We wensen je alvast veel succes!
VOOR U GELEZEN

CREATIEVE WORKSHOPS IN DE VOORJAARSVAKANTIE
Terwijl de basisscholen tijdens de voorjaarsvakantie hun deuren sluiten, is er in het Eemhuis van alles
te doen! Want ook deze vakantie organiseren Kunstbrouwerij van Scholen in de Kunst en het
Medialab van De Bibliotheek Eemland weer vele creatieve workshops. En een hele speciale Minecraft
Exclusive in de Onze Lieve Vrouwetoren. De workshops zijn uitermate geschikt voor kinderen van de
basisscholen in de regio Amersfoort. Schrijf je kind snel in; bij sommige workshops is beperkt plaats.
De workshop Minecraft Exclusive in de Onze Lieve Vrouwetoren is de aftrap van een serie creatieve
workshops, die de Eemhuispartners tijdens de voorjaarsvakantie samen organiseren. Van voorlezen tot
zingen voor peuters. Van lego tot musical voor kinderen. En van programmeren tot dansen voor tieners.
Vervelen in de vakantie is dus echt geen optie! En voor ouders zijn er interessante exposities te zien. Er
is een gratis folder verkrijgbaar. Online inkijken kan ook!
Minecraft Exclusive
Op het Lieve Vrouwekerkhof in Amersfoort heeft ooit een kerk gestaan. In 1787 is deze door
buskruitontploffing ingestort. Op de grond van het plein kun je de contouren nog zien waar deze heeft
gestaan. Maar hoe zou deze kerk eruit hebben gezien? Dat mogen de deelnemers helemaal zelf
verzinnen tijdens de Minecraft Exclusive ín de toren! Welk team ontwerpt de meest originele kerk en
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gaat naar huis met een felbegeerde bokaal van echte LEGO-stenen? Er is beperkt plaats, dus wacht niet
te snel met inschrijven. De workshop is geschikt voor iedereen van 8 t/m 15 jaar.
Informatie en kaartverkoop
Uitgebreidere omschrijvingen van alle activiteiten staan op de websites van de deelnemende
organisaties. Dat geldt ook voor het online bestellen van kaartjes.
Datum vakantieworkshops: maandag 25 t/m donderdag 28 februari 2019
Plaats: Eemhuis, Eemplein 71-77, Amersfoort
Link naar de online folder: http://bit.ly/Voorjaarsvakantie_2019
Informatie en kaartverkoop: www.kunstbrouwerij.nl en www.bibliotheekeemland.nl/medialab
BELANGRIJKE DATA
11-02-2019
13-02-2019
14-02-2019
15-02-2019
21-02-2019
22-02-2019
04-03-2019
05-03-2019
08-03-2019
08-03-2019
12-03-2019 t/m 20-03-2019
13-03-2019
20-03-2019
27-03-2019
03-04-2019
05-04-2019
09-04-2019
12-04-2019
16-04-2019 t/m 18-04-1019
19-04-2019
22-04-2018
24-04-2019
10-05-2019

Definitief advies groep 8
Start instroomgroep
Definitief advies groep 8
Definitief advies groep 8
Warme Truiendag
Studiedag
Studiedag
Rapport gr. 2 t/m 7
Schoolfotograaf groep 8
Open dag basisscholen Amersfoort
BoBo
10-minutengesprekken groep 1 t/m 6 / Voorlopig advies VO groep 7
Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
BoBo
Schoolreisje met de hele school
Koningsspelen
Centrale Eindtoets groep 8
Goede Vrijdag
2e Paasdag
informatieochtend voor nieuwe ouders
BoBo

Bekijk onze website: www.bolster-pcboamersfoort.nl

Vakantieregeling en studiedagen 2018-2019.
Vakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen + Goede Vrijdag
Meivakantie ( incl. KD en BD)
Hemelvaart
2de Pinksterdag en 4 studiedagen
Zomervakantie

Periode
25 februari 2019 – 01 maart 2019
19 april 2019 – 22 april 2019
27 april 2019 – 05 mei 2019
30 mei 2019 – 31 mei 2019
10 juni 2019 – 14 juni 2019
22 juli 2019 – 30 augustus 2019

Studiedagen
Donderdag 21 februari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Woensdag 12 juni 2019
Donderdag 13 juni 2019
Vrijdag 14 juni 2019
Vrijdagmiddag 19 juli 2019
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