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Bulletin 
Jaargang: 32, nummer 1 

 
 

Beste ouders, 
Het eerste infobulletin hebben we even wat naar voren gehaald omdat er veel is om te delen voor we 
maandag weer kunnen starten na een heerlijke vakantie. De afgelopen week zijn we al druk bezig geweest met 
alle voorbereidingen. Zo zijn alle roosters weer kloppend gemaakt, de lokalen en het nieuwe leerplein 
ingericht, is er flink opgeruimd en hebben we ons gebogen over alle regels die ook nu nog steeds gelden om 
weer op een veilige manier naar school te gaan. Ik neem jullie in dit ouderbulletin even mee in alle belangrijke 
punten die we hebben besproken waar we vanaf maandag rekening mee moeten houden. 

 
 
 

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 8.30-14.45 uur (pauze 12.00-12.45) 
Woensdag 8.30-12.30 uur 
De inloop die we graag weer als vanouds zouden willen hebben is nog lastig omdat we nog niet alle ouders 
tegelijk in de klas mogen hebben. Immers, ouders moeten in het gebouw nog steeds 1,5 m afstand houden. 
We blijven dus de regels zoals voor de vakantie nog even aanhouden. De kinderen van groep 1 en groep 2 
worden beneden bij de trap om 8.20 uur opgewacht door de leerkrachten en lopen met de leerkracht om 
8.25 uur naar binnen. De kinderen van groep 3-8 mogen vanaf 8.20 uur zelf naar binnen. Om jullie toch een 
kijkje in de klassen te kunnen geven gaan we de informatie avond in 2 delen in de klas doen. Hierover verder in 
dit bulletin meer.  

 
 
 

Volgens het protocol mogen ouders in de school mits op 1,5 meter afstand. Deze regel houden we voorlopig 
nog aan totdat we nieuwe informatie vanuit het ministerie krijgen. Overigens horen we verontrustende 
signalen vanuit de scholen die in andere regio’s al opgestart zijn, vandaar dat we echt voorzichtig zijn met alles 
wat we doen.  
 
 
 
 
 

Schooltijden en inloop 

Van Simone 

Ouders in school  
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Op woensdag 15 september houden we in alle groepen een informatie-avond om jullie een kijkje in de 
groepen te geven, meer informatie te krijgen over het leerjaar van jullie kind en om kennis te maken met de 
andere ouders uit de groep. Omdat dit op 1,5 meter moe, gaan we dit steeds in 2 groepen doen. De tijden 
zullen van 19.00-19.45 en van 20.00-20.45 uur zijn. De leerkracht van de groep van jullie kind zal de indelingen 
nog met jullie communiceren omdat dit afgestemd moet worden met de groepen waar eventueel broertjes of 
zusjes in zitten. De belangrijke informatie voor elk leerjaar en de algemene informatie over dit schooljaar zal 
ook via de app/mail gedeeld worden.  
 

 
 

We zijn voor de zomervakantie verhuisd naar ons nieuwe stekkie in het gebouw. Een nieuw leerplein, nieuwe 
ingangen, nieuwe fietsenstallingen en nieuwe lokalen. Dat zal best even wennen zijn voor iedereen. De 
fietsenstalingen die we gaan gebruiken zitten bij de nieuwe trappen aan de kant van Park Stanislaus. Het 
meest handige is dan ook om via die kant naar school te komen. De eerste trap die je dan tegenkomt is de trap 
waar de groepen 3 t/m 8 naar boven gaan. De tweede trap is gereserveerd voor groep 1 en 2. Hier zijn 
inmiddels verlaagde leuningen aangebracht zodat het voor de kinderen veiliger is om naar boven te komen.   
 

 
 

Alle geweldige ouders die ons in en voor de vakantie geholpen hebben met verhuizen, opslag van spullen, 
schoonmaken, op en neer rijden van spullen…ontzettend bedankt!! Dankzij jullie kunnen we maandag in een 
opgeruimde, schone school starten.  

 
 
 

We zijn dringend op zoek naar ouders die mee willen draaien tijdens het      
overblijven. 1 x Per maand of 1x per week alles is mogelijk. We krijgen 
het schema met de ouders die zich nu hebben opgegeven nog 
onmogelijk rond. Dus daarom een dringend verzoek om je op te geven 
bij Simone  zodat we er samen voor kunnen zorgen dat het overblijven 
veilig en goed geregeld kan worden. Voor het overblijven krijg je een 
vergoeding van 10 euro per keer. 
De ouders die zich hebben opgegeven ontvangen een mail met het schema en de afspraken. Alvast bedankt 
voor de snelle reacties op mijn verzoek. 
 

 
 
 

Aanstaande donderdagmiddag gaan we met de kinderen gezellig het schooljaar openen 
op ons nieuwe leerplein. Dit geeft alle leerkrachten de tijd om heerlijk eerst met de 
kinderen te wennen aan de nieuwe groep en leerkracht.                                                                              
 
 

Informatie-avond 

Ingang

Bedankt 

Overblijven 

Opening schooljaar 
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Vanaf maandag staan de volgende leerkrachten voor de groep 

Groep 1  Yvonne (ma/di/wo/do)      

Groep 2 Inge (ma/di/do)         Frauke (wo)       
 

Groep 3/4  Ingrid (ma/di/wo)       Marielle (do,vr)  

Groep 5/6 Mariette (ma t/m do)   Barbara(vr  )  

Groep 7/8 Roel (ma t/m vr)           
 
IB Sonja (ma,di,wo, do) 
Gymdocent Mirjam (vr) 
Directeur Simone (ma,di,wo,do) 
 
 
 

Leerkrachten 
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We waren heel blij om Marianne voor de vakantie weer steeds wat meer uren bij ons op school te hebben. 
Helaas gaat het nog steeds niet zoals het zou moeten zijn. Daarom is ze in de vakantie gestart met een 
revalidatietraject in Leijpark Tilburg. Dit traject is behoorlijk intensief en is er op gericht om weer meer energie 
te krijgen zodat ze weer op haar oude niveau terug kan komen, zowel op school als thuis. Omdat we 
verwachte dat het traject wel even zal duren hebben we op maandagmiddag vervanging kunnen vinden. 
Claudia Graafmans zal net als vorig jaar alle administratieve taken op zich nemen. We wensen Marianne heel 
veel succes met dit moeilijke traject en houden jullie op de hoogte hoe het met haar gaat. 

 
 
 

In principe gaan we ervan uit dat het geplande schoolkamp (1-2-3 november) doorgang kan vinden. Meer 
informatie hierover volgt later. Op vrijdag 8 oktober staat nog een activiteit gepland ter ere van ons 30 jarig 
bestaan. Deze is steeds opgeschoven. We gaan er alles aan doen om deze nu n ieder geval door te laten gaan.  

 
 
 

Vanaf vrijdag mogen we ook weer naar de sporthal. Mirjam Lagemaat gaat op vrijdag wederom de gymlessen 
voor de groepen 3 t/m 8 geven. Het schema is als volgt; 
Groep 3/4 start bij de gymzaal. De kinderen mogen daar vanaf 8.15 uur binnen. Zorg dat de leerlingen er op 
tijd zijn. Ze moeten om 8.30 omgekleed kunnen starten. Het is niet handig om de kinderen daar zelf met de 
fiets naartoe te laten komen. Na de gymles lopen ze namelijk met Marielle terug naar school. We willen 
ouders ook vragen om niet mee naar binnen te lopen bij de sporthal. Mirjam en Marielle zijn aanwezig om de 
kinderen op te vangen.  
Groep 5-6 loopt met Marielle naar de gymzaal en met Barbara mee terug.  
Groep 7-8 loopt met Barbara naar de gymzaal en met Roel mee terug.  
Groep 1-2 gymt in de speelzaal op school op wisselende dagen.  
De eerste week zal de eigen leerkracht in de gymzaal blijven. 
Douchen is verplicht, dit is alleen afspoelen, een handdoek is dus voldoende.  
 
Hieronder nog even kort een aantal gymregels om ervoor te zorgen dat de lessen goed verlopen. 
 
- T-shirt en korte broek. Hemd moet uit tijdens de gymles ivm zweten. 
- Gymschoenen met stroeve zool. Zwarte zool mag mits ze niet afgeven, op de zool staat dan ‘non marking’ 
aangegeven. Als een kind nog niet zelf veters kan strikken dan graag schoenen met klittenband meegeven. 
- In verband met de veiligheid mogen geen sieraden gedragen worden. Lange haren moeten worden vastgezet 
in een vlecht of staart. 
- Douchen is verplicht, alleen kort afspoelen. Wilt u er zorg voor dragen dat er ook een handdoek in de gymtas 
zit? 
- Bij het vergeten van je gymkleding of schoenen kan je niet deelnemen aan de gymles. 
Groep 3/4 start vrijdag met gym. Wilt u de kinderen tussen 8.15 en 8.20 naar de 
sporthal brengen. Graag niet later, zodat we op tijd met de gymles kunnen beginnen. 
Marielle staat bij de ingang om de kinderen op te vangen. De kinderen lopen na afloop 
(zonder fiets) terug naar school. 
 

Schoolkamp  

Gymlessen  

Marianne 
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Ik ga de komende week even uitzoeken of we de vraag over het wel niet op de foto ed ook via de app uit 
kunnen zetten. Wanneer dit niet kan krijgen jullie hier een brief over die ingevuld moet worden.  

 
 
 

Ook dit jaar gaan we gebruik maken van de schoolapp. Dit werkt heel prettig met het inplannen van 
gesprekken en het snel communiceren met ouders.  

 
 
 

Een leven lang leren is een motto waar we als team achter staan. Komend schooljaar zijn er dan ook diverse 
collega’s die de uitdaging van een nieuwe opleiding aangaan. Ingrid gaat de opleiding taal coördinator volgen 
bij Avans Hogeschool, Mariette verdiept zich verder in het middenmanagement en Hilde gaat de opleiding 
leerkrachtondersteuner volgen. Ook ik ga een nieuwe opleiding volgen die helemaal past bij het traject waar 
we sinds 3 jaar mee bezig zijn, namelijk de master Leading& High Performing Organisation. Omdat deze 
opleiding in Amsterdam is en helaas geen rekening houdt met de schoolvakanties en start van het schooljaar 
in het zuiden, zal ik de eerste maandag dus de start van het schooljaar niet op school aanwezig zijn. Dat vind ik 
heel jammer, maar daar is helaas niets aan te doen. Ik zorg dat ik er dinsdag ben om jullie te verwelkomen.  

 
 
 

 
Het afgelopen jaar hebben we met de kinderen aandacht besteed aan de groepsregels die we op school 
hebben afgesproken. Dat gaan we dit schooljaar voortzetten om ervoor te zorgen dat we op een fijne manier 
met elkaar om kunnen gaan.  

 
 

Opleiding Ingrid, Mariette, Hilde en Simone 

Groepsregels 

Schoolapp 

Brief AVG 
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Op 20 augustus is er een nieuwe beslisboom van het RIVM gedeeld. Deze zit als bijlage bij deze ouderinfo. 
Waar het in het kort op neer komt is dat wanneer kinderen veel hoesten en koorts (38,0 of hoger) hebben ze 
thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Bij een positieve besmetting in de groep moet de groep in 
quarantaine. We willen jullie vragen om, wanneer jullie net terug zijn van vakantie toch even een sneltest te 
doen bij de kinderen. We mogen dit niet verplichten, dat doen we ook niet, maar om te voorkomen dat we 
straks in de eerste week alweer thuis moeten zitten met een groep is dit wel een dringende vraag van onze 
kant.  

 
 
 

We hebben op de kalender de ateliers nog niet gepland. Dit wil niet zeggen dat we dat op de Bienekebolders 
niet meer gaan doen, integendeel! We vinden dit nog steeds een mooie activiteit binnen ons onderwijs. We 
zijn we aan het kijken hoe we dit binnen deze richtlijnen kunnen organiseren. We komen hier dus later nog op 
terug. 
 

 
 

Voor ouders die het prettig vinden wordt er in week 39 een kennismakingsgesprek gepland. Het eerste wbc 
gesprek volgt dan in week  47. Het eerste verslag gaat op 18 februari mee. Deze data zullen we ook in de 
kalender van de schoolapp zetten.  

 
 
 

De luizencontrole die we normaal op school uitvoeren gaat nog niet door. Willen jullie daarom de kinderen zelf 
goed controleren op luizen.  
 

 
 

We zijn op de Bieneke gewend om bij nieuwe kinderen een huisbezoek af te leggen. Dat willen we ook bij alle 
zij-instromers doen. De huisbezoeken zullen plaatsvinden in september/oktober en worden door de 
leerkrachten samen met de ouders gepland.  
 
Het was weer een heel verhaal, maar we vinden het belangrijk om jullie goed te  informeren. Wanneer er nog 
vragen zijn, stel ze gerust. We zien jullie heel graag maandag weer op school! 
 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 

Beslisboom

Ateliers 

Kennismakingsgesprekken  

Huisbezoek 

Luizencontrole 
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