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Bulletin 
Jaargang: 32, nummer 6 

    
24 januari Hannah Ooms    
27 januari Eline Engelen    

3 februari Stan de Beer    
5 februari Anne Julie Bruggeman    

12 februari Fedde van den Meijdenberg    
 

 
 

Vrijdag 28 januari  groep 1-2 vrij 
Dinsdag 1 februari   studiedag (alle kinderen vrij) 
Vrijdag 4 februari   groep 1-2 vrij   
Donderdag 10 februari  MR overleg  
Vrijdag 11 februari   groep 1-2 vrij   
Donderdag 17 februari  bulletin 7 

 
 

  
 
Beste ouders, 
Ik heb jullie de afgelopen dagen weer overspoeld met berichten in de ouderapp. Dit was helaas nodig om de 
nieuwe regels weer duidelijk te krijgen. Zoals ik al eerder heb gecommuniceerd horen wij natuurlijk ook van te 
voren alles wat uitlekt via de media, maar krijgen we ook pas op de persconferenties duidelijkheid. Ik probeer 
jullie elke keer zo goed en snel mogelijk mee te nemen in wat er voor onze scholen aangepast moet worden. 
Daar zitten vaak hele lastige afwegingen bij. Zo mogen toneellessen, die sommige 
kinderen na schooltijd volgen, nog niet doorgaan en moeten we nog zoveel mogelijk in 
bubbels werken, maar mogen de kinderen wel na schooltijd samen met de Vonder bij 
de BSO zijn. Ook wij lopen er tegenaan dat niet alles uit te leggen is en passen de regels 
zo goed mogelijk toe. We merken dat we heel veel begrip van jullie krijgen en dat is heel 
erg fijn. Dat helpt ons om zo goed mogelijk steeds weer te anticiperen op alle richtlijnen.  

Jarigen deze periode 

 Bijzondere data deze periode

Van Simone 

http://www.bienekebolders.nl/
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Zijn er toch zaken waar je vragen over hebt, neem dan alsjeblieft contact met me op dan kunnen we het er 
samen over hebben. Ook in dit bulletin nogmaals het aanbod dat wanneer er een tekort is aan zelftesten deze 
aan ons gevraagd mogen worden. Ik bestel er liever een paar extra bij dan dat er kinderen geen test kunnen 
doen op het moment dat dit wel nodig is. Laat het even weten bij mij of bij de leerkracht en we zorgen dat de 
kinderen ze mee krijgen.  
De komende tijd hopen we steeds zoveel mogelijk kinderen op school te hebben, maar we weten dat we er 
nog niet zijn. De besmettingscijfers gaan nog steeds door het dak en dat merken we ook op school. Laten we 
samen steeds zo zorgvuldig mogelijk met de regels omgaan en elkaar op de hoogte van wat er speelt.  

 

 
 

De regels op dit moment: 

• Kinderen die geen klachten hebben en niet positief getest zijn mogen naar school komen ook wanneer 
ze in contact zijn geweest met iemand die positief getest is. (Of dit nu thuis is of ergens anders.) 

• Kinderen met klachten doen een zelftest. Is deze negatief mogen ze naar school. Is deze positief 
maken ze een afspraak bij de GGD en blijven ze thuis tot de uitslag duidelijk is.  

• Kinderen positieve getest zijn gaan 7 dagen in quarantaine en komen naar school wanneer ze 
klachtenvrij zijn.  

• We vragen kinderen van groep 6-7-8 uit voorzorg 2x per week een zelftest te doen. Deze krijgen ze 
begin van de week steeds mee van school. Dit vragen we ook van medewerkers. 

• We vragen kinderen van groep 6-7-8 een mondkapje te dragen wanneer ze binnen rondlopen. Dit 
vragen we ook van medewerkers.  

• De basisafspraken gelden nog steeds. Dus handen wassen, afstand houden en goed ventileren.  

 
 

Op 10 februari hebben we om 17.30 uur MR overleg. In een eerder bericht lieten we al weten dat Nikki van 
Dalm gaat stoppen als MR lid en we hebben helaas nog geen opvolging. Wanneer je, voor je besluit deze taak 
over te nemen, graag eens een MR overleg wil volgen ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
overleg. Geef dit even aan bij Sonja of Simone zodat we de link voor het overleg kunnen sturen.  
 

 
 

Volgende week gaan we weer starten met het oudertevredenheidsonderzoek en het tevredenheidsonderzoek 
bij de kinderen van groep 6-8. Anders dan andere jaren gaan we de inloglink per mail versturen. Dit spaart 
papier uit en het is voor veel ouders makkelijker om via een link de vragenlijst meteen op de computer in te 
vullen. De kinderen vullen het onderzoek op school in. We vinden het belangrijk om jullie mening mee te 
nemen en te vragen wat er al goed gaat op school, maar ook waar verbetering nodig is. De uitkomsten zullen, 
wanneer we voldoende respondenten hebben, weer (anoniem) met jullie gedeeld 
worden en ook gepubliceerd worden op Scholen op de kaart/Vensters. Zo proberen we 
naar buiten toe zo transparant mogelijk te zijn en nieuwe ouders een goed beeld van 
onze school te geven. We hopen dat zoveel mogelijk ouders dit onderzoek in gaan 
vullen.  
 
 

Corona update 

MR 

Oudertevredenheidsonderzoek  

http://www.bienekebolders.nl/
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We zijn inmiddels in de groepen gestart met het afnemen van de Cito’s. Dit is geen moment van extra druk op 
kinderen maar gewoon iets wat erbij hoort. We drukken kinderen dan ook op het hart om dit zo ontspannen 
mogelijk in te vullen. De uitkomsten gebruiken we vooral om ons onderwijs nog beter te maken en te kijken 
waar hiaten bij kinderen zijn ontstaan. Zeker in deze tijd met veel uitval is het fijn om even te kijken waar we 
staan en wat er nog nodig is. We maken nog steeds dankbaar gebruik van de NPO gelden om kinderen zoveel 
mogelijk bij te spijkeren wanneer nodig.  

 
 

Op dinsdag 1 februari zijn alle kinderen vrij. We gaan met het team aan de slag met een stukje teambuilding en 
professionalisering. Zo staan we straks als team nog sterker om samen ons mooie onderwijs vorm te geven.  

 
 

In de carnavalsvakantie worden de laatste aanpassingen gedaan in de lokalen van de groepen 1 en 2 en zullen 
de aanrechtblokken geplaatst worden. Op dat moment zijn alle aanpassingen die we belangrijk vonden om 
naar de andere kant van het gebouw te verhuizen gedaan. Goed werk heeft tijd nodig zullen we maar zeggen. 

 

 
 

Na de kerstvakantie zijn we in alle groepen gestart met de kunstweken. Bij dit project waar we  jaarlijks aan 
deelnemen verdiepen alle groepen zich in een kunstenaar. Ik heb al weer hele mooie creaties voorbij zien 
komen. Eind volgende week sluiten we het project af. We zullen wat van de gemaakte kunstwerken met jullie 
delen.  

 
  

In de app van de groepen 1 en 2 is inmiddels de vraag uitgezet om de broertjes/zusjes die naar de basisschool 
gaan en nog niet zijn ingeschreven, in te schrijven. Via deze nieuwsbrief ook deze vraag naar iedereen. Zijn er 
in jullie buurt nog ouders met jonge kinderen die de keuze voor een basisschool nog niet gemaakt hebben en 
twijfelen over de Bienekebolders, laat ze contact met Simone opnemen voor een kennismakingsgesprek en 
een rondleiding. Deze gaan ook nu “gewoon” door. Voor de inventarisatie van de leerlingenaantallen voor 
volgend schooljaar is het heel belangrijk dat we zoveel mogelijk duidelijkheid hebben over de leerlingen die 
gaan komen zodat we niet voor verassingen komen te staan en ook plaats te hebben voor iedereen die graag 

naar de Bienekebolders gaat.  
 

 
 

De afgelopen weken zijn er naast de instroom in groep 1 ook kinderen in andere groepen ingestroomd. Wat 
fijn om te zien hoe snel deze kinderen opgenomen worden in de groep. Dat is wat ik in mijn gesprekken met 
nieuwe ouders steeds benoem als het “Bieneke gevoel”. Complimenten hiervoor voor 
de leerkrachten, kinderen en ouders uit deze groepen.  

 
Team OBS de Bienekebolders. 

 Studiedag 

Aanpassing kleuterlokalen 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Cito 

Nieuwe leerlingen 

Kunstweken 
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