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Bijzondere activiteiten 
 
Maandag 26 augustus   Studiedag HPO Alle kinderen vrij. 
Dinsdag 27 augustus   Studiedag List en Woordenschat Alle kinderen vrij. 
 

Ateliers 
  
In de eerste weken zijn er geen ateliers 
 
 

Bijlagen: 
 
-Opgaveformulier overblijfhulp 
-Inschrijfformulier handbaltoernooi Roef! 
-Informatie 1e Heilig Communie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het volgende ouderbulletin verschijnt op 12 september 2019 
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Vanuit de directie: 
 
Beste ouders, 
 
Welkom in dit nieuwe schooljaar!!! 
Er is weer hard gewerkt in de vakantie om de klassen en het leerplein er piekfijn te laten uitzien! 
We hebben er natuurlijk zin in en hopen op een fijn nieuw schooljaar. 
De kleutergroep is gestart op een nieuwe plek onder het lokaal van Roel met weer nieuwe kinderen 
erbij. Daar zijn we natuurlijk erg trots op! Maandag hebben we getoast op het nieuwe schooljaar 
Gisteren hebben we de informatieavond gehouden voor alle groepen. Er was een flinke opkomst want 
iedereen was wel nieuwsgierig naar de nieuwe gezichten. Wij zijn heel blij met onze nieuwe collega’s. 
Heeft u nog niet kunnen kennis maken, loop gerust iets eerder binnen.  
 
 
 

   
 
  

Formulieren  
 
Deze ontvangt u via uw kind. 
 

 Toestemmingsverklaring met betrekking tot beeldmateriaal 
Een nieuw formulier nu afgestemd op de huidige AVG wet.  

 Hulpouderlijst Kamp 2019. 4-5-6 november. 
Wanneer u mee wilt helpen tijdens het kamp, vul dit formulier dan in en lever het in uiterlijk op 
2 september.  

 Inschrijfformulier Overblijven 
Dit is alleen voor nieuwe kinderen. 

 
De formulieren kunt u inleveren bij de groepsleerkracht of bij Marianne van de administratie. 
 

Nieuwe gezichten op school 
 
Deze week is Hilde van Gestel, onderwijsassistent begonnen en zij ondersteunt in alle groepen. 
Bregje Senders is echt begonnen in groep 1/2. Zij werkt op maandag en dinsdag bij de kleuters. Op 
woensdag is zij tijdelijk naast Yvonne in haar groep om de Bienkebolders goed te leren kennen.  
Simone Versteeg is onze nieuwe directeur. Gisteren hebben velen kennis met haar gemaakt. Op 1 
oktober begint zij officieel op de Bieneke. Tot die tijd is zij alvast elke donderdag bij ons op school.   
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Nieuwe overblijfhulpen gezocht 
 
We komen vaak net rond met het overblijfteam maar het zou fijn zijn als er mensen die af en toe 
kunnen invallen. 
 
Het overblijven met de kinderen is een betaalde activiteit. Er wordt een vergoeding voor gegeven van 
10 euro per keer. 
 
Wat doet de overblijfouder? 
Om 11.45 uur wordt er thee gezet en rondgebracht. Op donderdag eet één overblijfhulp ook met de 
kleuters. 
Om 12.10 uur gaan 2 overblijfhulpen mee naar buiten met de groepen naar speelpark Stanislaus of 
de speelplaats en houden toezicht. De andere overblijfhulp ruimt de gebruikte spullen in de groepen 
op. 
Om 12.45 uur zijn de kinderen weer binnen gebracht en is de overblijfhulp klaar. 
 

 
Het is fijn als onze eigen ouders 
willen bijdragen aan het 
overblijven op de 
Bienekebolders. Hoe meer 
overblijfouders, hoe beter het 
verdeeld kan worden! Daarmee 
kunnen we het overblijven 
gezamenlijk oplossen. 
Helpen bij het overblijven kan 
één keer in de week, maar bv. 
ook één keer in de maand. Bij 
voorkeur vragen we onze eigen 
ouders, maar ook oud-ouders, 
grootouders of oud-leerlingen 
kunnen worden ingezet. U kunt 
zich aanmelden bij Sonja 
Wegerif.  U helpt de school, team 
en de kinderen! 

 
 

Nieuwe luizenvaders, luizenmoeders gezocht. 
 
We hebben gemerkt dat luizen erg hardnekkig zijn. Daarom hebben we als school in overleg met de 
GGD een luizenprotocol opgesteld. Meerdere ouders voeren controles uit. Wij zijn nog op zoek naar 
een nieuwe coördinator en ouders die meehelpen met controles uitvoeren. Iets voor u? Dit zijn de 
belangrijkste zaken uit het protocol: 
• Controles vinden in principe plaats op de eerste schooldag na een vakantie 
• Als er luizen bij uw kind worden vastgesteld, nemen wij direct telefonisch contact met u op. Uw kind 
kan dan niet op school blijven en moet z.s.m. behandeld worden. Uw drogist kan u hierbij helpen. 
• De datum voor een extra controle verneemt u van de coördinator. Op dit moment is de functie 
vacant.  
• Kinderen met luizen en/of neten en afwezige/zieke kinderen worden i.v.m. behandeling die 8 dagen 
duurt na anderhalve week opnieuw gecontroleerd 
• Contactpersoon via de GGD, telefoon 0900-4636443 
Meer informatie over dit onderwerp is op school verkrijgbaar. 
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Schoolkalender 
 
Binnenkort ontvangt u de schoolkalender. In de kalender vindt u de nodige informatie over de 
dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk kunt u ook van maand tot maand zien wat er allemaal gebeurt 
op de Bienekebolders. 
Mochten er door het jaar nog wijzigingen of aanvullingen komen, geven we dit via het bulletin door 
zodat u het op de kalender kan veranderen. Het is handig als u de kalender een duidelijke plaats in 
het huis geeft. U ontvangt zo spoedig mogelijk de kalender digitaal. Dan heeft u op deze manier veel 
schoolinformatie bij de hand. 
 

Externe remedial teaching 
 
Op de Bienekebolders wordt veel aandacht gegeven aan kinderen die extra hulp nodig hebben. Dat 
gebeurt zoveel mogelijk in de eigen groep door de eigen leerkracht. Als dat niet mogelijk is, wordt er 
ook wel buiten de groep met individuele kinderen gewerkt.  
Het komt ook wel voor, dat ouders buiten de school om remedial teaching voor hun kind organiseren. 
Vaak gebeurt dat in overleg met school, soms weet de school daar niets van.  
We wijzen u erop, dat de externe remedial teaching, georganiseerd door ouders, buiten schooltijd 
moet plaatsvinden, aangezien deze geen onderdeel uitmaakt van het onderwijssysteem. 
 

Aanwezigheid directeur/teamleider 
 
Op de volgende dagen zijn de directeur en teamleider aanwezig: 
Simone: donderdag 
Sonja: maandag, dinsdag, woensdag (tot medio november) en donderdag 
Voor dringende zaken is Sonja, tijdens werktijden, te bereiken op 06 21237996 
 

Verlofformulieren 
 
Als u onder schooltijd verlof voor uw kind wilt hebben kan dit onder bepaalde voorwaarden. (zie 
schoolgids op www.bienekebolders.nl) Vraag daarvoor toestemming bij de directie middels een 
verlofformulier. Het formulier levert u in bij de directie. Zie voor meer informatie de schoolkalender. 
 

Doelen en activiteiten voor schooljaar 2019-2020 
 
Natuurlijk blijft OBS de Bienekebolders zich ontwikkelen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Naast de 
constante zorg voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de deskundigheidsbevordering 
van de medewerkers die hiermee verband houden, is onze school voortdurend in ontwikkeling en 
werken we aan een professionele schoolcultuur. Het onderwijs wordt steeds geëvalueerd met 
methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen en collegiale consultatie. Het schoolteam laat 
zich steeds planmatig bijscholen. Enerzijds op individueel niveau middels coaching en persoonlijke 
ontwikkelingsplannen, anderzijds op teamniveau tijdens vergaderingen en studiedagen. Er staan 
mede daarom in het schooljaar 2018-2019 een aantal zaken centraal: 
-Ervaringsgericht Onderwijs. Procesgericht onderwijs verbinden met HPO 
-Aanbod en opbrengsten rekenonderwijs d.m.v. PARWO met ondersteuning keuze nieuwe methode 
-Aanbod en opbrengsten taalonderwijs d.m.v. LIST en Woordenschat 
-Aanbod en opbrengsten 1 van de vijf EGO werkvormen: Projectonderwijs met verkeer  
-Samenwerking basisscholen binnen de Brede school. 
-Overig: 

-Het maken van kwaliteitskaarten van ons onderwijsaanbod en protocollen 
-Administratie. Evalueren van het werken met leerling-overzichten en blokplanningen. 

 

Uit de groepen 

 
De groepen zijn nog volop aan het opstarten. Daarom is er in het eerste bulletin van het schooljaar 
nog geen bijdrage uit de groepen. Vanaf bulletin 2 zal er weer klassennieuws worden gepubliceerd. 
We beginnen dan met groep 1-2 en groep 5-6  

Fijn weekend! Team obs de Bienekebolders. 
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