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Bulletin 
Jaargang: 32, nummer 3 

 
 

Oktober 

23 oktober Raphael groep 3 
25 oktober  Mirre  groep 7 
26 oktober  Evi   groep 1 
27 oktober  Sanne  groep 4 
30 oktober  Hanne  groep 7 
2 november  Stijn   groep 7 
3 november  Jesse   groep 5 
 Hilde 
 7 november Ries   groep 2 
16 november  Lenny  groep 8 
21 november  Emma  groep 4 
22 november Noud   groep 2 
22 november  Rens   groep 5  

 
 
 

Vrijdag 22 oktober  Groep 1-2 
Zondag 24 oktober   Moergestel herdenkt 
Maandag 25 oktober  Herfstvakantie 
Maandag 1 november  Groep 1-2 op school 
  Groep 3-8 op kamp vanaf 12.00 uur 
Dinsdag 2 november  Groep 1-8 op kamp (gr 1-2 vanaf 9.00 uur, gr 1-4 19.00 uur ophalen) 
Woensdag 3 november  Groep 1-4 vrij/groep 5-8 ophalen tussen 9.30-10.00 uur 
Vrijdag 5 november  Groep 1-2 vrij 
Woensdag 10 november  11.45 uur Kinderraad 
Vrijdag 12 november  1-2 vrij 
Donderdag 18 november  Bulletin 4 
Dinsdag 23 november  MR/OR Thema avond 
 

Jarigen deze periode 

 

Bijzondere data deze periode

http://www.bienekebolders.nl/


  

                                       OBS de Bienekebolders, Kloosterlaan 26, 5066 AN Moergestel 013-5136228 
bienekebolders@opmaatgroep.com www.bienekebolders.nl 

 

 
 

 
 

 
We knipperen even met onze ogen en zijn ineens 7 weken verder. 7 Weken waarin er al ontzettend 

veel gebeurd is en waarin we zelfs nog ons 30 jarig bestaan hebben kunnen vieren 😉. Aanstaande 
vrijdag start de herfstvakantie. Na de herfstvakantie gaan we weer met de hele school op 
schoolkamp. Dat kon vorig jaar helaas niet doorgaan, daarom zijn we ontzettend blij dat dit nu wel 
weer kan. Het blijft natuurlijk tot het laatste moment spannend, zeker omdat we afgelopen week 
toch weer met een positieve besmetting op school geconfronteerd werden. Omdat zich dit 
concentreerde in een groep hebben we dit niet breed gecommuniceerd. We blijven natuurlijk nog 
steeds op onze hoede. De besmettingscijfers lopen weer op in het land dus we houden de lijntjes met 
de GGD ook nu nog steeds kort. Ook op het schoolkamp blijven we alert. De vraag aan jullie als 
ouders is om dat ook te zijn. Trek bij klachten van de kinderen meteen aan de bel en laat kinderen 
testen bij klachten. Alleen zo kunnen we, net als nu het geval was, het aantal besmettingen minimaal 
houden. Verder hebben we natuurlijk vooral heel veel zin een het schoolkamp. Een activiteit waarin 
we op een fantastische locatie met alle kinderen (zeker op dinsdag) kunnen genieten van ateliers, de 
natuur en van het samen werken en spelen. Er zit al veel tijd in de voorbereiding. Daarvoor wil ik met 
name Sabine, Marieke, Jan Willem en Roel ontzettend bedanken voor alle inzet. We hebben dit jaar 
veel hulpouders, dat is nodig, maar fijn dat er zoveel ouders een bijdrage willen leveren. We gaan er 
samen voor zorgen dat we er iets moois van maken. Eerst genieten van een week met de familie. 
Heel veel plezier.  

 

 
 

Het zou heel fijn zijn wanneer jullie in de vakantie de kinderen nog een keer goed op luizen kunnen checken. 
Zo zorgen we ervoor dat er na het schoolkamp geen luizenuitbraak komt.  

 
 
 

In de bijlage een brief van de harmonie met uitleg over workshops die gevolgd kunnen worden. Nog even een 
leuk nieuwtje vanaf 14-01 gaat groep 5 deelnemen aan lessen van de harmonie met een echt schoolconcert op 
22-02-2022 tussen 18.45-19.45 uur voor alle ouders.  
 

 
 

Op zondag 24 oktober zal in den Boogaard een herdenking bevrijding 2021 plaatsvinden. Om 13.00 uur is de 
samenkomst in de foyer, om 13.15 uur het vertrek naar het monument waar een aantal van onze kinderen een 
woordje zullen doen. Om 15.30 volgt de afsluiting in den Boogaard. Mooi dat we hier met de Bienekebolders 
een bijdrage aan kunnen leveren.  
 
 
 
 
 
 

Harmonie 

Moergestel herdenkt 

Van Simone 

Luizencontrole 

http://www.bienekebolders.nl/
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Op 13 oktober hadden we de tweede bijeenkomst van de kinderraad. Vorig jaar was er door de kinderraad 
aangeven dat er echte planten op het leerplein gemist werden. Deze keer konden de kinderen 5 mooie 

plantjes op het leerplein neerzetten. Wanneer er nog ouders zijn met stekjes of planten die over zijn houden 
we ons van harte aanbevolen. De kinderraad gaat zorg dragen voor het onderhoud. Er werden nog 
wat andere wensen neergelegd. Een ervan is dat er in groep 7-8 een groepstafel is zonder laatjes. Mijn vraag 
aan jullie is of er een handige ouder is die onder deze tafel geleiders kan zetten zodat de kinderen het laatje 
onder de tafel op kunnen bergen. Geef even bij Simone aan of je dit kan dan kijken we even wanneer dit 
handig is. (Geleiders hebben we op school onder andere tafel zitten die te laag is voor 7/8 dus die kunnen 
gebruikt worden.) 

 

 
 

Wat was het een geweldig succes en wat hebben we allemaal 
genoten van deze mooie dag. Het feest begon voor de hulpouders al 
op de uitlegavond met een geweldig optreden van Jos Derks van 
circus Tadaa. Hij wist op unieke wijze de ouders te instrueren, 
motiveren en vermaken. De dag van de voorstelling waren er al veel 
ouders om mee te helpen met de opbouw en ruim op tijd hadden 
we alles gereed voor de kinderen. Het oefenen in de verschillende 

groepen waar de kinderen van alle leeftijden door elkaar zaten gaf weer een echt Bieneke gevoel. Kinderen die 
elkaar hielpen en samen genoten van alles wat ze uit mochten proberen. Doordat we voldoende hulpouders 
hadden die de groepjes op een fantastische manier begeleiden liep alles op rolletjes. Na de lunch hadden de 
kinderen een uur voor het bedenken van een act, verkleden en schminken. Wat een onmogelijke opgave leek 
resulteerde in een geweldig optreden van alle kinderen tijdens de voorstelling. De popcorn en suikerspin op 
het einde was een mooie kers op de taart. Namens het team nog een enorm dank je wel aan alle hulpouders, 
de OR en aan Jos voor deze onvergetelijke dag. Een diepe buiging voor alle inzet van iedereen! Via de volgende 
link kun je nog even nagenieten van dit grote feest. Misschien nog een leuke tip …In Tilburg hebben ze nu een 
festival dat helemaal draait om het circus. https://www.festivalcircolo.nl/  

 
 
 

Circusvoorstelling 

Kinderraad 
 

http://www.bienekebolders.nl/
https://www.festivalcircolo.nl/
https://www.youtube.com/embed/4sD-ZxzUzhY?feature=oembed
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Naschoolse Sport! 
 
Het is weer zo ver! Na de herfstvakantie start de Naschoolse Sport (NSS)!! De woorden zeggen het al; na 
schooltijd kan je een extra uurtje gratis komen sporten! 
Iedere week ondernemen we andere activiteiten. Denk daarbij aan bijzondere dingen zoals, Bounce-bal, 
Keeperbal, het Superheldenspel of het James Bond spel, maar we gaan ook actief samenwerken met 
sportverenigingen. Mogelijk komt de vereniging met zijn kennis en materialen naar de zaal, of gaan we juist op 
bezoek bij de locatie van de verenigingen. 
Wie kan er deel nemen? Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8. 
Hoe kan ik dan deel nemen?! Dat kan door je in te schrijven op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl 
(Activiteiten – November, Naschoolse Sport 2021-2022, Bekijk meer). 
We zien je inschrijving graag tegemoet en als je vragen hebt, kan je mailen naar 
info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl. 
Heel graag tot na de vakantie allemaal!! 
 
Sportieve groetjes van alle Beweegcoaches Jeugd, 
 
Linda de Bont 
Mirjam Lagemaat 
Paula Marcelis 
Marian Pijnenburg 
Iris Smulders 
 
W: www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl  
E: info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl 

 
 
 

Even voorstellen...... 
 Linda Vermeer 
Begeleider Passend Onderwijs Opmaatgroep 

   
 
 
 

 Begeleider passend onderwijs  

Naschoolse sport 

http://www.bienekebolders.nl/
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Graag stel ik me langs deze weg aan jullie voor..... ik ben Linda Vermeer en zal dit schooljaar werkzaam zijn als 
Begeleider Passend Onderwijs op deze basisschool. Mijn werkdagen zijn afwisselend dinsdagen en 
donderdagen. Samen met Sonja ga ik meekijken en meedenken met kinderen die iets meer ondersteuning 
nodig hebben binnen het onderwijs en op welke wijze dit zo passend mogelijk kan gebeuren voor kind, ouders 
en school. 
Naast mijn werkzaamheden op deze school, zal ik deze rol ook vervullen op drie andere basisscholen in 
Oisterwijk en Hilvarenbeek.  
Hoewel ik ontzettend geniet van mijn werk, ben ik ook graag thuis met mijn gezin. Uitstapjes met mijn drie 
(tiener) kinderen en man en supporter langs de lijn in de weekenden. Tennissen en lekker koken & eten met 
vriendinnen… ik verveel me niet gauw. 
Tot ziens op de Bienekebolders! 
Groetjes Linda Vermeer 

 
 

Via de schoolapp is er al veel informatie verstuurd over het schoolkamp. De kinderen krijgen vandaag het 
kampboekje mee. We hopen op mooi weer maar vooral op veel gezelligheid samen. De kosten voor het 
schoolkamp zijn anders verdeeld dan andere jaren omdat groep 1-2 niet blijft slapen en groep 3-4 1 nacht. We 
zijn samen met de OR tot de volgende kostenberekening gekomen. 

o € 20,- kleuters (hele dag + avond vertrek rond 19 uur) 

o € 35,- groep 3/4 (2 dagen, 1 overnachting vertrek na het avondeten in de avond) 

o € 45,- voor de overige klassen (2 hele dagen, 2 nachten vertrek in de ochtend van de 3de dag na het ontbijt) 

Deze kosten zullen eind november door de OR geïncasseerd worden. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt geef 
dit dan even aan bij Simone.  

 
Een aantal jaren liggen de plannen al klaar en nu is het dan eindelijk zo ver. In de herfstvakantie gaat de aanleg 
van een nieuw speelplein starten. Dat zal helaas wel voor wat overlast zorgen. In ieder geval voor de buurt en 
de kinderen. De prognose is dat alle werkzaamheden tot 18 november duren. In deze tijd kunnen we in de 
ochtendpauze geen gebruik maken van het plein. Het plein zal veel groener worden en meer 

speelmogelijkheden bieden. Tussen de middag blijven wij wel gebruik maken van de tuin van Stanislaus.  

 

In het vorige ouderbulletin vertelden we al dat we aan het kijken zijn hoe we het 
overblijven gezelliger, maar vooral ook veiliger kunnen maken. We hebben daarvoor 
een aantal regels opgesteld om duidelijkheid te creëren over wat we wel en niet doen. 
Natuurlijk zijn we er daarmee niet. We moeten ook echt gaan kijken hoe we de  

Schoolkamp 

Schoolpein  

Overblijven 

http://www.bienekebolders.nl/
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overblijfhulp nog beter kunnen maken. Allereerst zorgen we er na de herfstvakantie voor dat er elke dag een 
teamlid bij het overblijven is. Hierdoor hebben we meer continuïteit en overzicht hoe het met de kinderen 
tijdens het overblijven gaat. Verder zouden we graag met de ouders die meehelpen met het overblijven een 
moment organiseren waarop we het met elkaar kunnen hebben over het overblijven. Waar loop je tegen aan, 
hoe kunnen we het overblijven nog fijner maken. Alle ouders die meehelpen tijdens het overblijven krijgen 
een uitnodiging voor een datumprikker om te kijken of we samen een moment kunnen plannen.  Bij dit 

bulletin zit als bijlage ook het schema voor de komende periode overblijven. Er zitten nog behoorlijk wat 
gaten in. We willen jullie vragen om te kijken of deze nog ingevuld kunnen worden. Ben je beschikbaar op een 
van de dagen die nog open staan laat het even weten aan Simone. Als laatste zoeken we ook nog een chef 
overblijf. Wie zou het leuk vinden om het aanspreekpunt voor het overblijven te zijn en degene te zijn die de 
schema’s de volgende periodes kloppend maakt. Ook hiervoor mag je Simone benaderen om je op te geven.  

 

 
De afgelopen 2 jaar hebben Jeroen en Nikki zitting genomen in de MR namens de ouders. Een MR periode 
loopt 3 jaar. Nikki heeft echter aangegeven er helaas mee te moeten stoppen. Omdat dit binnen de termijn 
van 3 jaar is hoeven we geen officiële verkiezingen te houden maar gaan we op zoek naar een vervanger die 
dit in haar plaats samen met Jeroen op wil pakken. Wanneer we meer aanmeldingen krijgen zullen we met de 
ouders die zich hebben aangemeld kijken wie de rol nu over kan nemen. Opgeven voor de MR kan via het 
mailadres van de MR.  bienekebolders.mr@opmaatgroep.com  
We willen Nikki natuurlijk alvast bedankt voor haar inzet in de afgelopen 2 jaar die behoorlijk enerverend 
waren.  

 
 

Op dinsdag 23 november houden we onze jaarlijkse ouderavond in samenwerking 
met de MR/OR. Dit kan weer live op school en dat willen we vieren met een thema 
avond. Het onderwerp van deze avond zal Social media en je kind, zijn. Reserveer 
deze avond vast in jullie agenda dan zorgen wij voor een goede invulling.  
Van 19.00-19.30 starten we met de jaarverslagen van de MR/OR na een pauze 
zullen we dan vanaf 20.00 uur starten met de thema avond.  
 

 
 
 
 

We zien de laatste tijd dat traktaties steeds groter en ongezonder worden. Dit heeft er 
misschien ook mee te maken dat de traktaties voorverpakt moesten zijn. Daarom heb ik 
nu een goed bericht… Na de herfstvakantie hoeven de traktaties niet meer voorverpakt 
te zijn. We hopen dat we weer veel gezonde traktaties in de groepen zullen zien.  
 
 

Traktaties

MR 

Save the date

http://www.bienekebolders.nl/
mailto:bienekebolders.mr@opmaatgroep.com
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Harmonie  
Overblijfrooster  
Nieuwsbrief bibliotheek 

 
 
 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 
 

 

Bijlages

http://www.bienekebolders.nl/

