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3 februari Stan 
5  februari  Anne Julie 
12 februari Fedde  
22 februari  Raf 
22 februari  Floris 
4 maart Sepp 
 

 
 

Vanaf 24 februari   Cito’s afnemen  
4 maart   Bulletin 8 
19 maart   Verslagen mee  
22 maart   Vanaf deze datum worden de gesprekken gepland 
 

 
 
 

We staan weer voor een moeilijke taak. We willen open, maar wel op een veilige 
manier. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk voor elkaar krijgen. De richtlijnen 
van de PO raad nav het overleg met het ministerie zijn duidelijk maar vergen 
veel van de kinderen en de leerkrachten qua organisatie en uitvoering. Binnen 
het gebouw van de brede school doen we ons best om eea zo goed mogelijk af  
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te stemmen om ook daar de veiligheid te kunnen waarborgen. De woorden "de scholen gaan weer 
open” zijn heel mooi, maar er zit enorm veel werk en onduidelijkheid aan vast. Hoe gaan we dit zo 
goed mogelijk vorm geven. 
Na zorgvuldig overleg en toch ook de opties om dicht te blijven tot de vakantie of in shifts te starten, 
afgewogen te hebben, hebben we toch besloten om open te gaan. Maar hoe doen we dat veilig? 
 
Groep 1-2 
Groep 1-2 gaat komende week op maandag en dinsdag van 8.45-12.00 uur naar school. Zo krijgen de 
kinderen de kans om te wennen aan de nieuwe situatie. De deuren zijn vanaf 8.40 open. Op dinsdag 
is er in de middag eventueel noodopvang voor kinderen die aansluitend naar de BSO gaan. Geef even 
bij Simone aan om welke kinderen dit gaat. Woensdag gaan we van 8.45-12.45 naar school, 
donderdag van 8.45 tot 15.00 uur. Op vrijdag 12 februari houden we zoals op de kalender staat 12.00 
uur aan. Na de vakantie zijn de schooltijden 8.45-15.00 uur en op woensdag 8.45-12.45 uur. 
De leerkracht van groep 1-2 haalt de kinderen om 8.40 op bij de poort van de moestuin en loopt 
samen met de kinderen naar binnen. Bij de start van de dag zal Hilde ook in de groep zijn.  
 
Groep 3-8 
Groep 3-8 gaat vanaf komende week om 8.45 uur naar school. De deuren gaan open vanaf 8.40 uur. 
Zo zorgen we ervoor dat we geen menging hebben met groepen van de Vonder. De schooltijden 
lopen dan op woensdag toto 12.45 uur en alle andere dagen toto 15.00 uur. Vrijdag 12 februari is 
hierop een uitzondering dan gaan we tot 12.00 uur naar school.  
 
Hoe gaan we dit op een veilige manier vorm geven 
 
Allereerst gaan we uit van de adviezen van de PO raad. Daar geven ze aan dat we open kunnen mits 
we voldoen aan een aantal voorwaarden. We kunnen niet meegaan met allerlei meningen die in de 
media circuleren en moeten ervan uit gaan dat het besluit van open gaan niet zomaar genomen is  

• Alle kinderen blijven in de eigen klas. Kinderen die onderwijs volgen in een andere klas doen 
dit nu niet en proberen we in de eigen klas zo goed mogelijk te begeleiden. 

• We zorgen voor extra handen was momenten en zorgen dat we de al geldende hygiëne 
maatregelen scherp in de gaten houden. 

• We willen ouders vragen om de kinderen thuis alvast de handen te laten wassen 

• We hanteren aangepaste schooltijden. De Vonder gaat de groepen op verschillende tijden 
laten starten, maar omdat we bij alle groepen een eigen ingang hebben en minder kinderen is 
dit bij ons niet nodig. Onze schooltijden worden vanaf volgende week 
8.45-15.00 uur en op woensdag 8.45-12.45 uur. De kinderen zijn vanaf 
8.40 welkom.  

• We willen jullie vragen om groep 7-8 zoveel mogelijk zelf naar school te 
laten komen. Groep 1-6 mogen natuurlijk gebracht worden. Houd afstand  
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van andere ouders en draag een mondkapje in de buurt van de school. Ouders mogen niet op 
het plein. Ga na het wegbrengen van de kinderen zo snel mogelijk weer naar huis.  

• Omdat de groepen 3-4 en 5-6 gebruik maken van dezelfde hal en toiletgroep kunnen we deze 
groepen niet los koppelen.  

• Met het buitenspelen gaan we het plein zo verdelen dat er maximaal 2 groepen samen op een 
stuk  van het plein spelen. Dit vergt wat planning om dit samen met de buurschool af te 
stemmen en vergt veel van de leerkrachten die samen met de groep naar buiten gaan. De 
buitenspeeltijden kunnen hierdoor veranderen. 

• Leerkrachten dragen op het leerplein een mondkapje. Leerlingen mogen dit maar zullen geen 
gebruik maken van het leerplein en in de eigen klas blijven. 

• In de groepen lopen we zo min mogelijk en werken we alleen met de leerlingen uit het eigen 
groepje samen. Dit geldt niet voor de groepen 1 t/m 3. 

• We hebben nog geen adviezen over de gymlessen gekregen, daarom gaan we komende 
vrijdag nog niet gymmen. Na de vakantie weten we hierover mogelijk meer.   

• We volgen de beslisboom wanneer die weer aangepast is. 

• Wanneer een kind in de klas positief getest wordt blijft de hele klas thuis en laat zich na 5 
dagen testen. Dit is een afspraak die volgens de richtlijnen moet. Kinderen die niet getest 
worden moeten 10 dagen in quarantaine.  

• De kinderen krijgen voor de vakantie een pakketje mee (of dit staat online) voor het geval er 
een leerkracht ziek wordt. We proberen te allen tijde het onderwijs zo goed mogelijk door te 
laten gaan zoals jullie van ons gewend zijn.   

• Wanneer kinderen niet naar school komen omdat ouders dit als onveilig ervaren, geven we 
geen online les. We kunnen simpelweg geen twee sporen bedienen. Weet dat we er op school 
alles aan doen om de veiligheid in acht te nemen en we niet open zouden gaan wanneer we 
hier twijfels bij zouden hebben.  

• Snotneuzenbeleid blijft van kracht. Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis of 
moeten worden opgehaald.  

• Indien een leerling uit de klas positief  besmet is, moet de klas en de leerkracht in verplichte 
quarantaine. Dit gedurende 5 dagen. De ouders worden door Simone geïnformeerd. Dit kan 
gedurende een lesdag plaatsvinden, waarbij ouders de gelegenheid krijgen hun kind gelijk op 
te halen. Lukt dit niet dan ophalen om 15.00 uur. (12.45 uur op woensdag). Komt de melding 
in het weekend dan worden ouders geïnformeerd over het vervolg op maandag.  

• Aanstaande maandag moeten alle schoolspullen mee naar school. Leerlingen die een 
Chromebook van school thuis hebben nemen deze met oplader maandag ook mee. 

• Overblijfouders mogen blijven helpen tussen de middag. Wel met een 
mondkapje op en buiten blijven wachten op de kinderen. Ouders houden 
ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.  

• Per groep kijkt de leerkracht wat er nodig is om het programma zo goed 
mogelijk weer te hervatten. Natuurlijk starten we maandag eerst met 
hoe het met de kinderen gaat!  

http://www.bienekebolders.nl/
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Nu we langer dicht hebben moeten blijven en we pas maandag weer open gaan moeten we ook 
schuiven met onze planning. Normaal gesproken worden de cito’s van alle jaargroepen in januari 
afgenomen. Dat schuift nu op naar eind februari begin maart. We openen een week voor de vakantie 
begint. We willen deze periode echt de kinderen de kans geven om weer even op adem te komen op 
school en ze niet meteen te overvallen met toetsen. Nadat we de toetsen hebben afgenomen 
bespreken we de resultaten altijd met het team, worden er aangepaste voortgangsverslagen 
geschreven en volgen er gesprekken. Ook deze schuiven nu op. De planning is nu dat we starten met 
de toetsen in de week van 24 februari. Op 19 maart kunnen dan de verslagen mee. Deze zullen 
aangepast worden en in sommige gevallen iets ingekort. Vanaf 22 maart gaan de leerkrachten de 
gesprekken plannen.  
 
De adviesgesprekken en de rapportage voor groep 8 zitten vast aan de aanmelddata van de 
middelbare scholen. We houden er rekening mee en zorgen ervoor dat de leerlingen van groep 8 op 
tijd het definitieve adviesgesprek en de papieren om aan te melden hebben. Zo zorgen we ervoor dat 
de aanmelding van groep 8 naar het VO goed verloopt. 
 
In maart gaan er in groep 1-2 geen verslagen mee. 

 
 
 

Overblijfouders mogen ons blijven ondersteunen bij het buitenspelen tussen de middag. Niet 
iedereen kan dit nu of voelt zich daar prettig bij. Dat is heel begrijpelijk. Zijn er ouders die ons de 
komende periode extra kunnen helpen tijdens het buitenspelen. Geef dit dan door aan Simone zodat 
er een schema gemaakt kan worden. 

 
 
 

Inge is inmiddels al weer een tijdje thuis. Het goede nieuws is dat ze echt stappen maakt en weer wat 
meer aanwezig is op school. De groep in gaat nog niet en daarom hebben we ook voor na de vakantie 
na moeten denken over de opvang. Ingrid blijft op donderdag de groep extra draaien. Op vrijdag zijn 
we nog aan het kijken naar de invulling. Frauke zal daar ook een rol in spelen, maar dat zal niet alle 
vrijdagen zijn. We zoeken nog naar een oplossing voor de overige vrijdagen. Zodra we daar meer 
informatie over hebben laten we dat de ouders uit groep 3-4 weten.  
 

 
 

We hebben op dit moment veel aanmeldingen voor nieuwe leerlingen. Geweldig 
natuurlijk! We hebben de 100e inschrijving inmiddels binnen en krijgen veel 
reacties van nieuwe ouders op ons onderwijs. In Moergestel is er een kentering  

Rapportage en voortgangsgesprekken 

Nieuwe leerlingen  

Oproepje overblijfouders 

Inge 
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gaande en wordt onze naam steeds positiever genoemd. Groep 1-2 zal op het einde van het jaar rond 
de dertig leerlingen hebben. Wanneer jullie gezinnen weten die hun kind nog aan moeten melden 
voor de basisschool laat ze dan contact met ons opnemen. Hoe beter zicht we hebben op het einde 
van dit schooljaar en het begin van volgend schooljaar des te beter we daar op in kunnen spelen.  
 

 
 
 

 Wat was het afgelopen zondag leuk en gezellig. Een super initiatief van de ouderraad, nogmaals dank 
daarvoor.  
 

 

In de eerdere bulletins stond er steeds van twee groepen een stukje over de activiteiten uit de 

afgelopen periode. Nu we werken met de schoolapp gaan we dat gebruiken voor het kijkje in de klas. 

Nieuws uit de groepen gaat dus uit het ouderbulletin. 

 

 

Geen uitgebreid carnavalsfeest en een versierde school, maar nu we weer naar school mogen gaan 

willen we op vrijdag toch wat leuks met de kinderen doen. Vrijdag 12 februari hebben we een 

alternatief programma. De kinderen mogen verkleed komen maar we houden het wel klein.  

 
 
 

Hallo,  
  
Wij van C.V. de Dorstvlegels hebben een Carnavals speurtocht uitgezet voor de kinderen van 
Moergestel. 
Deze tocht is gratis te downloaden via www.cvdedorstvlegels.nl/actueel/speurtocht 
De speurtocht kan gelopen worden van 12 tot 17 feb. Het is een tocht die gaat door de dorpskern van 
Moergestel. 
De bedoeling is om op de aangegeven route op zoek te gaan met de kinderen naar letters. 
Deze hangen bij leden van C.V de Dorstvlegels, of bij mensen die onze vereniging 
een warm hart toedragen, achter de ramen. 
Deze letters vormen samen een slagzin. 
De start is bij onze Residentie Eet- en Borrelhuys Root, de route  is ongeveer 3,5 
km lang en loopt ook langs diverse speeltuintjes. 

Bienekeboldersbingo 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws van de carnavalsvereniging 

Carnaval vieren op de Bienekebolders 

http://www.bienekebolders.nl/
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De route is ook geschikt om met kinderwagens / loopfietsen te lopen.  
De Gezinnen die voor 21 Feb. Die de  slagzin insturen naar e-mail: Info@cvdedorstvlegels.nl maken 
kans op leuke prijzen voor het gezin.  
  
Doe mee, en misschien win je wel een prijs! 
  
Namens de Speurtochtcommissie, 
van C.V. De DorsTvlegels 
  
Kim Ketelaars- Verkooijen  
 

SMC-programma 
Samen met SMC organiseren we ook nog de volgende activiteiten: 

• Lied: Speciaal voor deze Carnaval brengen we een lied uit om het typische gevoel dat 

hierbij past over te brengen. 

• Versier je huis: We doen een oproep aan het hele dorp om het eigen huis te versieren 

tijdens Carnaval, waarbij je mooie prijzen kunt winnen. 

• Carnavalskwis: In plaats van d’n Opstoet organiseren we een heuse carnavalskwis 

(zondag 14 februari om 13.00 uur op MTV). 

• Kids: Plaats een mooie creatie in de voortuin op carnavalszondag en win een leuke attentie 

(zondag 14 februari). 

• Motto: We gaan aan de slag om een nieuw motto te kiezen voor Carnaval 

2022 (bekendmaking bij MTV op donderdag 18 februari). 

 

Eventuele wijzigingen geven we door via social media en de Nieuwsklok 
 
 
Van 1 t/m 7 maart is de Week 

van de Afvalhelden. Hoe tof zou het zijn om de Afvalhelden in het zonnetje te zetten door zoveel 
mogelijk kinderen kleurplaten te laten inkleuren en deze kunstwerkjes achter het raam te plakken in 
huis. Via deze mail stuur ik u PDF documenten door van verschillende kleurplaten over de 
Afvalhelden. Het zou fijn zijn als u deze kleurplaten wilt delen/verspreiden onder jullie leerlingen 
waardoor de Afvalhelden veel van deze mooie tekeningen kunnen zien in de week van de 
Afvalhelden. Alvast bedankt! In de bijlage zit een poster. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Charlotte de Wit 
Afdeling Ruimte – medewerker Afval 
Gemeente Oisterwijk 
 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 

Nieuws uit de gemeente 
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