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Bulletin 
Jaargang: 32, nummer 7 

 
22 februari Raf  groep 3 
22 februari Floris  groep 4 
4 maart Sepp  groep 5 
8 maart Jimi  groep 2 
8 maart Livius  groep 8 
9 maart  Nienke  groep 4 
14 maart Thijn  groep 7 
18 maart Flore  groep 2 
22 maart Evy  groep 1 
22 maart Carel  groep 6 
24 maart Famke groep 2 

 
 
 

Vrijdag 18 februari  groep 1-2 vrij 
Maandag 21 februari   groep 1-2 vrij  
Dinsdag 22 februari  bezoek Mad Science 
Vrijdag 25 februari  Carnaval op school  
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart Carnavalsvakantie 
Woensdag 9 maart  opening Moestuin 
Donderdag 10 maart  inloopochtend  
Vrijdag 11 maart  groep 1-2 vrij  
Woensdag 16 maart  boomfeestdag (groep 7) 
Vrijdag 18 maart   1-2 vrij  
Donderdag 24 maart   bulletin 8 
 
 
 
 
 
 

Jarigen deze periode 

 

Bijzondere data deze periode

http://www.bienekebolders.nl/
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Wat een fijn ouderbulletin kan ik deze keer maken. Ik kan namelijk weer allerlei activiteiten aan gaan kondigen 
en dat is de afgelopen periode wel eens anders geweest. De persconferentie was echt even een 
geluksmomentje…we mogen weer doen wat we goed kunnen, namelijk naast heel goed onderwijs verzorgen 
op de cruciale vakken ook het geven van extra aandacht aan de sociale en expressieve vakken die we op de 
Bienekebolders ook zo belangrijk vinden. We mogen weer samen ons onderwijs in gaan vullen en zijn niet 
meer afhankelijk van de bubbels. We mogen weer ateliers organiseren, we kunnen ouders weer mee laten 
kijken bij onze dagelijkse praktijk. Natuurlijk beseffen we ons ook terdege dat Corona nog niet klaar is. Ook wij 
zijn de afgelopen periode nog behoorlijk met ons neus op de feiten gedrukt toen maar liefst 7 collega’s besmet 
waren en ziek thuis zaten. Met heel veel kunst en vliegwerk en de hulp van de overgebleven geweldige 
collega’s hebben we de school draaiende kunnen houden. Helaas hebben we bij 2 groepen een moment gehad 
dat er geen vervanging was en de groep thuis moest blijven, maar ook daarin hebben we de “schade” gelukkig 
kunnen beperken. Ook veel kinderen hebben een periode thuis gezeten door een positieve uitslag. Door het 
snelle schakelen tussen ouders en school konden we vooral in de groepen 3-8 snel over gaan op het online 
meevolgen van de lessen. Het was een enerverende periode en we hopen nu daarin meer rust te krijgen. Rust 
die we vervolgens om kunnen zetten naar enthousiasme voor mooie projecten samen met de kinderen. De 
aftrap nemen we daarbij al vrij snel na de vakantie met de start van de ateliers. Kinderen gaan in een periode 
van 4 weken op verschillende gebieden 1,5 uur op woensdag aan de slag met een thema wat ze zelf kiezen. Na 
3 keer volgt de vierde keer een presentatie aan de andere kinderen om zo het (hopelijk) enthousiasme over 
het thema over te dragen aan de andere kinderen. Hierbij maken we een onderscheid tussen thema’s voor de 
kinderen van groep 3-8 en de kinderen van groep 1-2. We hebben hierbij natuurlijk ook veel hulp van ouders 
nodig. Maar ook dat mag weer. Vanaf maandag 21 februari hopen we jullie ook weer binnen de school te zien. 
Tot snel! 

 

 
 

We delen testen uit aan de groepen 5-8. Wanneer ouders uit de andere groepen ook zelftesten willen vraag dit 
dan gerust. We hebben er voldoende op school liggen. Kopen is dus niet nodig. Geef even aan bij de leerkracht 
dan zorgen we dat we ze aan de kinderen meegeven.  

 
Vanaf maandag mogen we ouders weer binnen de school ontvangen. Denk de eerste week nog wel even aan 
een mondkapje en 1,5 meter. Deze regels blijven tot 25 februari van kracht. 
 
De gesprekken van volgende week zijn in principe live. Geef even bij de leerkracht aan wanneer het toch beter 
uitkomt om deze online te doen. Horen we niets verwachten we jullie op school.  
 

 
 

Door de vele ziektes van collega’s hebben we de datum van het meegeven van de 
verslagen verlengd tot uiterlijk dinsdag 22 februari. Jullie krijgen dus uiterlijk dinsdag de 
verslagen mee naar huis. In een aantal groepen zal dit wel nog deze week zijn.  
 
 
 

Van Simone 

Corona update 

Verslagen  

http://www.bienekebolders.nl/
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Het overzicht met alle vrije dagen van groep 1-2 en alle vroegertjes volgt nog maar hier wel alvast een 
overzicht van alle vakanties en studiedagen 
 
Maandag 5 september start schooljaar 
Woensdag 28 september studiedag 
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober herfstvakantie 
Dinsdag 6 december studiedag 
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari kerstvakantie 
Maandag 30 januari studiedag 
Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari carnavalsvakantie 
Vrijdag 7 april studiedag 
Maandag 10 april Pasen 
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei meivakantie 
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei vrij ivm Hemelvaart 
Maandag 29 mei Pinksteren 
Maandag 17 juli start zomervakantie 
 

 
 

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 in dit bulletin meesturen. 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.  
Link tevredenheidsonderzoek: 
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/7VKSS73  

 
 
 

Op woensdag 9 maart om 8.30 uur gaan we de moestuin feestelijk openen. Hierbij zijn alle ouders en opa’s en 
oma’s  uitgenodigd om dit samen met ons te doen.  
 

 
 

Vrijdag 25 februari vieren we op school carnaval. Ook de kleuters zijn deze dag op 
school. De kinderen mogen feestelijk verkleed naar school toe komen. De gymlessen 
voor de groepen 3-8 gaan deze dag gewoon door. We zorgen samen met de ouderraad 
voor een leuk programma deze dag en krijgen ook nog hoog bezoek. Spannend!! 
 
 
 

Data vakanties en studiedagen volgend schooljaar 

Oudertevredenheidsonderzoek  

Moestuin  

Carnaval 

http://www.bienekebolders.nl/
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/7VKSS73
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Vanaf maandag 21 februari blijven we weer in een bubbel over. De overblijftijd zal dan ook weer van 12.15-
12.45 uur zijn.  

 
 

Na de vakantie gaan we weer starten met de ateliers. Omdat dit best wat voorbereiding vergt zal de eerste 
ronde starten op woensdag 23 maart. We zoeken ouders die de ateliers mee kunnen begeleiden. Daarom nu 
vast de vraag. Welke ouders hebben er ruimte om een atelier te begeleiden op woensdag 23 maart/woensdag 
30 maart/woensdag 6 april/woensdag 13 april van 10.45-12.15 uur. De ateliers voor groep 3-8 gaan we vorm 
geven in vaste thema’s namelijk: 
 

• Natuur 

• Muziek 

• Beweging 

• Kunst 

• Koken 

• Techniek 

• Geschiedenis/erfgoed 

• Taal 
Welke ouders van groep 3  t/m 8 hebben er tijd en ruimte en expertise op een van de thema’s en vinden het 
leuk om een groepje te begeleiden. Wij zorgen voor de invulling waarbij eigen inbreng in overleg mogelijk is. 
Geef je op bij sonja.wegerif@opmaatgroep.com  
 
De groepen 1-2 hebben de ateliers op dezelfde dagen en tijd. Ook daar zoeken we hulpouders voor. Wat de 
invulling van deze ateliers betreft daar komen we later nog op terug. Wanneer je op wil geven om mee te 
helpen kun je je opgeven bij Inge/Frauke of Yvonne.  
 

 
 

We hebben weer een nieuw rooster voor de overblijfperiode tot aan de zomervakantie. 
Er is al veel ingevuld maar we hebben nog een aantal gaten. Wanneer je een van de dagen kan heel graag even 
aangeven bij Simone zodat we de planning kloppend kunnen maken. De overblijftijd is van 12.15-12.45 uur bij 
Stanislaus. Wanneer je meegenomen wil worden in de overblijfapp waar we makkelijk vervanging kunnen 
regelen en belangrijke zaken delen geef dan even je telefoonnummer door aan Simone dan voeg ik je toe aan 
de app. Je kan ook aangeven 1x per twee of drie weken te willen helpen. Het zou mooi zijn wanneer we ook nu 
de planning weer kloppend kunnen maken zodat de kinderen in de pauze veilig over kunnen blijven.  
Een nieuwe datum voor een overleg over het overblijven volgt zo spoedig mogelijk.  
 
 
 
 
 
 

Ateliers  

Overblijven 

Overblijven 

http://www.bienekebolders.nl/
mailto:sonja.wegerif@opmaatgroep.com
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Op donderdag 10 maart zal de eerste inloopochtend zijn. De uitnodiging hiervoor zit als bijlage bij dit 
bulletin. Op deze ochtend is het mogelijk om een les in de groep van je kind te volgen. Inschrijven kan 
vanaf volgende week op een lijst die bij de klas zal hangen. Er zijn 2 rondes die dag. De eerste ronde is 
van 8.30-9.15 uur, de tweede ronde van 9.30-10.00 uur.  
 

 
  

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.  
 

 
 

Alvast de datum voor het volgende schoolkamp voor in de agenda’s… 12-13-14 
oktober mogen we weer naar het land van Kleef in Loon op zand. 
 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Kamp Bienekebolders 

Inloopochtend  

http://www.bienekebolders.nl/
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Op 15 september kon helaas de informatieavond niet doorgaan. Deze hebben we nu gepland op dinsdagavond 
10 mei. Een uitnodiging volgt nog.  
 

 
 

In de bijlage weer de nieuwsbrief van de bibliotheek 
 
Team OBS de Bienekebolders. 

Bibliotheek  

Algemene ouderavond/informatieavond 

http://www.bienekebolders.nl/

