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Bulletin 
Jaargang: 32, nummer 1A 

 
 

Wat hebben we een fijne start gehad afgelopen maandag. Iedereen is rustig in de groepen gestart, waarna we 
’s middags samen met de kinderen het schooljaar hebben geopend.  Alle nieuwe kinderen en leerkrachten zijn 
voorgesteld en we hebben de eerste schoolregel even uitgelegd. Het was heerlijk om alle gezichten na de 
vakantie weer te zien en de klassen weer gevuld te hebben met kinderen. De meeste kinderen met fijne 
vakantie verhalen, maar helaas ook enkele kinderen die een minder fijne vakantie hebben gehad. Ook daar is 
aandacht voor. De eerste schoolweken noemen ze ook wel de “Gouden weken” De belangrijkste weken om te 
werken aan groepsvorming en sociale interactie in de klas. Daar wordt nu ook goed op ingezet in de groepen 
zodat we ook dit jaar weer fijn met de groepen kunnen werken.  
De vacature die we nog uit hebben staan is helaas nog niet ingevuld, maar we zijn al heel blij dat we alle 
groepen met fantastische mensen bemand hebben. Natuurlijk blijven we verder zoeken naar extra handen die 
ons kunnen ondersteunen. Voor nu gaan we meteen hard aan het werk om bijvoorbeeld ook het schoolkamp 
geregeld te krijgen. Daarover verderop in dit bulletin meer.  
We hopen op een schooljaar zonder onderbrekingen waarin we de kinderen weer een mooie stap kunnen 
laten zetten in hun ontwikkeling. De start is in ieder geval goed! 

 
 
 

Vrijdag 9 september  1-2 vrij 
Woensdag 14 september overleg schoolkamp (15.00 uur) 
Vrijdag 16 september  1-2 vrij 
Maandag 19 september t/m  kennismakingsgesprekken 
Vrijdag 30 september 
Dinsdag 20 september  avond overblijven (19.00 uur) 
    MR 
Vrijdag 23 september  1-2 vrijdag 
Woensdag 28 september studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag 30 september  1-2 vrij  
Woensdag 5 oktober   dag van de leerkracht 
    Inloopochtend 
Donderdag 6 oktober  Bulletin 2 (ivm schoolkamp zal deze waarschijnlijk 

eerder verschijnen) 

Bijzondere data  

Van Simone 

http://www.bienekebolders.nl/
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4 september  Jamiel  groep 3-4 
11 september  Jet  groep 3-4 
12 september  Vera  groep 3-4 
15 september  Eden  groep 3-4 
20 september  Jaap  groep 7-8 
22 september  Quinn  groep 3-4 
23 september  Saar  groep 7-8 
26 september  Rosalie  groep 1 
28 september  Koen  groep 3-4 
7 oktober  Willem  groep 3-4 

 
 
 

Voor de vakantie hebben we gecommuniceerd dat we op donderdag Yvonne zouden laten vervangen. Op deze 
dag zou ze extra begeleiding geven aan kinderen op het gebied van executieve functies, plannen, en dergelijke. 
Helaas liep dat allemaal anders. We hadden alle leerkrachten heel hard nodig in de groepen toen bekend werd 
dat Mariette afscheid nam. We waren heel blij dat we alle groepen op zo’n fijne manier in konden vullen en 
dat zijn we nog steeds, maar dat betekende wel iets voor de inzet van Yvonne op donderdag. We hebben 
inmiddels 2x een vacature uitgezet, maar zonder resultaat.  
Bij diverse kinderen is er in oudergesprekken gesproken over extra begeleiding buiten de groep. Dit kunnen we 
nu dus helaas nog niet bieden. Wel hebben we voor deze groep kinderen extra tijd en inzet gefaciliteerd voor 
gerichte gesprekken door de groepsleerkrachten.  
In de vakantie hebben we uitgebreid gesproken over hoe we dit nu verder aan gaan vliegen en zijn tot de 
conclusie gekomen dat we nu eerst even tijd nodig hebben om te kijken hoe we dit op een goede manier in 
kunnen vullen. Op de eerste studiedag  van 28 september hebben we dit onderwerp dan ook ingepland staan 
en gaan we hier goed naar kijken. Dan weten we ook wat we in de groepen aan kunnen bieden en wat er 
daarnaast nog nodig is. We houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen op dit gebied.  
 

 
 

Ik heb in het vorige bulletin alle leerkrachten en ondersteunend personeel voorgesteld, deze week is daar nog 
een aanvulling op gekomen. We hebben vanaf vandaag ook iemand die conciërge taken bij ons uit gaat 
voeren. Joey Bax zal voortaan iedere donderdag van 9.00-13.30 uur bij ons op school aanwezig zijn. 

Joey is 34 jaar, woont begeleid in Hilvarenbeek en werkt daar al 10 jaar met heel 
veel plezier op basisschool het Starrebos. 1 Jaar geleden kwam daar ook nog 
basisschool de Driehoek bij en vanaf dit jaar dus ook de Bienekebolders. Joey zal 
voor veel verschillende taken ingezet worden en we zijn blij met deze extra 
handen om de leerkrachten te ontlasten. Volgende week zal Joey zich ook even 
in de groepen voorstellen.  
 
 
 
 
 
 

Conciërge  

Extra begeleiding  

Jarigen deze periode 

http://www.bienekebolders.nl/
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Aanstaande maandag zullen in schoolgesprek (via de ouderapp te bereiken) in alle groepen de tijden 
opengezet worden waarop je kan intekenen voor een kennismakingsgesprek in de groep. In groep 1 zullen 
deze gesprekken anders ingevuld worden. De gesprekken zullen in week 38 en 39 gevoerd gaan worden.  

 
 
 

De eerste pluisronde is geweest en we hebben een nieuwe coördinator.  
Super fijn!! 

 
 
 

Op de informatieavond, die op 14 september gepland staat, is er ruimte om kennis te maken met de 
leerkrachten en andere ouders van de groep van jullie kind. De belangrijke informatie van de groepen gaat op 
papier mee. In de groepen 3-8 is er geen algemeen praatje en daardoor voldoende ruimte om, wanneer jullie 
meer kinderen op de Bienekebolders hebben, bij meerdere groepen binnen te lopen. De avond duurt van 
19.00 tot 20.30 uur. Bij de groepen 1 en 2 is er wel een algemeen praatje. Groep 1-2 zal de informatie tussen 
19.00-19.45 geven. Dit is een vaste tijd. Daarna is er ruimte om nog naar een andere groep te gaan.  
 

 
 
 

Van 12-14 oktober gaan we op schoolkamp. Op 14 september om 15.00 uur hebben we een eerste overleg. 
Heb je je nog niet opgegeven maar wil je ook graag meedenken met de organisatie van het schoolkamp, sluit 
dan gerust aan deze middag. Hier gaan we even kijken hoeveel ouders zich hebben opgegeven en of we 
voldoende hulp hebben. Ook zal een eerste rooster gemaakt worden. Nog niet opgegeven? Dat kan nog! Stuur 
even een berichtje naar Simone, Roel of Inge.  
Alvast wat informatie;  

• Groep 5-8 zijn er op 12-13-14 oktober (tot ongeveer 11.00 uur) 

• Groep 1-2 heeft op 12 oktober gewoon les, 13 oktober schoolkamp, 14 oktober vrij 

• Groep 3-4  zijn op 12-13 oktober op het schoolkamp en op 14 oktober vrij 

• De locatie is zoals elk jaar “Land van Kleef” in  Loon op Zand 

 
 

Het overblijfschema is gelukkig helemaal rond. Bedankt aan alle ouders die zich hiervoor zo fijn inzetten. 20 
september is er om 19.00 uur in de teamruimte op school een avond waarin we elkaar ontmoeten. Twijfel je 
om je op te geven voor het overblijven, sluit dan gerust aan om misschien wat meer informatie op te halen.  

 
 
 

We proberen zo snel mogelijk alle actuele informatie op de website te hebben. Dat kost 
nog wat tijd maar we zijn er mee bezig. 
 
 

Kennismakingsgesprekken 

Schoolkamp  

Informatie avond 

Luizenpluizen 

Website 

Overblijven 

http://www.bienekebolders.nl/
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Groep 1 en 2 hebben vandaag tomatensoep gemaakt met spullen uit de eigen moestuin. De soep was heerlijk! 

 
 
 

🎾⚾🏈Opening Nationale Sportweek⚽🏀🏐 

Op vrijdagavond 16 september openen we de Nationale Sportweek met Discoskaten en -

skeeleren. De DJ zorgt voor de muziek en er zal voor iets lekkers gezorgd worden.🎶🛹🛼🛹🎶 

📅Wanneer: 16 september 19.00 – 21.00 uur. 

Moestuin  

Nieuws van het sport- en beweegteam 

http://www.bienekebolders.nl/
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👦🏼👵🏻👨🏽👧🏾👴🏻👩🏾Voor wie: iedereen is welkom! Kom gezellig met je vriendjes of vriendinnetjes. 

Ouders, opa’s en oma’s en/of andere belangstellende mogen ook een kijkje komen nemen. 

💶Kosten: GRATIS!! 

📍Waar: Schoolplein Basisschool de Tovervogel. 

🧐Belangrijke informatie: 

- Deelname is op eigen risico. 

- Iedereen moet zijn eigen spullen, zoals skeelers, skateboards en bescherming meenemen. 

ℹ️ Meer informatie is binnenkort te lezen op onze website www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl  

  

🏃🏻♀️Schooltrefbaltoernooi🤾🏻♂️ 

Op woensdagmiddag 21 september vindt er een Schooltrefbaltoernooi plaats. Lijkt het je leuk om 

een potje trefbal te spelen tegen teams van andere scholen, dan is dit je kans! Zoek elkaar op en 

maak een team van 7 tot maximaal 10 spelers. Zorg dat een teambegeleider (ouder, leerkracht, 

buurman-/vrouw, oom/tante) vindt die jullie kan begeleiden en schrijf je in 

via www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/Activiteiten/Schooltrefbaltoernooi.  

📅Wanneer: 21 september 13.00 tot +/-15:30 uur. 

👦🏼👧🏾Voor wie: kinderen uit de groepen 5-6 en groepen 7-8. Ouders, opa’s en oma’s en/of 

andere belangstellende zijn natuurlijk welkom om aan te komen moedigen! 

💶Kosten: GRATIS!! 

📍Waar: Sporthal Den Donk in Oisterwijk 

🧐Belangrijke informatie: 

- Het team moet uit minimaal 7 tot maximaal 10 spelers bestaan. 

- Er moet een teamleider aanwezig zijn die jullie ondersteunt. 

- Oefen vast met elkaar door een potje trefbal te spelen tijdens de gymles of 

het buitenspelen. 

ℹ️ Meer informatie vind je op onze 

website www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl of vraag het de Beweegcoach 

Jeugd (Linda, Marian, Mariska, Mirjam of Paula). 

http://www.bienekebolders.nl/
http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/
http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/Activiteiten/Schooltrefbaltoernooi
http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/
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Namens alle Beweegcoaches Jeugd, 

Met sportieve groet, 

Paula Marcelis - Beweegcoach Jeugd te Oisterwijk 

E: paula@natuurlijkgezondoisterwijk.nl 

M: 06 - 15 47 95 14 

Werkdagen: maandag t/m donderdag 

 
Team OBS de Bienekebolders. 
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