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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 heerlijk open mogen. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. De 
afgelopen week zijn we al druk bezig geweest met alle voorbereidingen. Zo zijn alle roosters weer kloppend 
gemaakt, de lokalen en het leerplein ingericht en hebben we de eerste besprekingen met het team al weer 
achter de rug.  
 

 
 
 

Maandag 5-9   start schooljaar 
    Quinty jarig  
Vrijdag 9 september  1-2 vrij 
Woensdag 14 september informatie avond (19.00-20.30 uur gr 3-8/19.00-19.45 uur gr 1-2) 
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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Vanaf maandag werken de volgende mensen mee aan het onderwijs op de Bienekebolders 
 

Groep 1 Yvonne Trommelen 
Ma-di-wo-do 
Yvonne.trommelen@opmaatgroep.com 
 

 
Groep 2 Inge van Gendt-Joosten 

Ma-di-do 
Inge.vangendt@opmaatgroep.com  

 
 Frauke Bullens  

Wo 
Frauke.bullens@opmaatgroep.com  

 
Groep 3-4 Marielle Telgenkamp 

Ma-di-vr 
Marielle.telgenkamp@opmaatgroep.com  

 
 Joyce Jacobs 

Wo-do 
Di aanwezig voor andere taken 
Joyce.jacobs@opmaatgroep.com  

 
Groep 5-6 Ingrid Gielen 

Ma-di-wo 
Do om de week 
Ingrid.gielen@opmaatgroep.com  

 

Leerkrachten 
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 Rens Heijman 
Vr  
Do om de week 
Rens.heijman@opmaatgroep.com  

 
Groep 7-8 Roel Rijkers 

Hele week 
Roel.rijkers@opmaatgroep.com  

 
Onderwijsassistent Quinty van Hees 

Ma-di-do 
Quinty.vanhees@opmaatgroep.com  

 

Beweegonderwijs  Mirjam Lagemaat 
Vr 
Mirjam.lagemaat@opmaatgroep.com   

 
Kwaliteits Coördinator  Sonja Wegerif 

Ma-di-wo-do 
Sonja.wegerif@opmaatgroep.com  

 
Administratie  Marianne van Rooij 

Ma-do 
Marianne.vanrooij@opmaatgroep.com  

 
Directeur Simone Versteeg 

Ma-di-do 
Wo-vr om de week 
Simone.versteeg@opmaatgroep.com  

 
 

 
 
 

Komende maandag starten we weer om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur staan de deuren open en mogen jullie samen 
met de kinderen naar binnen. De leerkrachten zijn in de groepen aanwezig. We hebben 
er bewust voor gekozen om geen spectaculaire opening van het schooljaar voor 
schooltijd te organiseren. Voor veel kinderen is het al weer spannend genoeg om te 
starten na de vakantie in een soms nieuwe groep. We vieren ’s middags de opening van  
het schooljaar samen met de kinderen zodat iedereen rustig kan starten ’s ochtends.  
 

Start schooljaar 

http://www.bienekebolders.nl/
mailto:Rens.heijman@opmaatgroep.com
mailto:Roel.rijkers@opmaatgroep.com
mailto:Quinty.vanhees@opmaatgroep.com
mailto:Mirjam.lagemaat@opmaatgroep.com
mailto:Sonja.wegerif@opmaatgroep.com
mailto:Marianne.vanrooij@opmaatgroep.com
mailto:Simone.versteeg@opmaatgroep.com


  

                                       OBS de Bienekebolders, Kloosterlaan 26, 5066 AN Moergestel 013-5136228 
bienekebolders@opmaatgroep.com www.bienekebolders.nl 

 

 
 
 

 
 
 

In de vakantie zijn we overgestapt op een nieuw administratie systeem. We gaan van Esis naar Parnassys. Jullie 
zullen daar als ouders niet veel van merken als het goed is. Het team heeft afgelopen week een training gehad 
en is op de hoogte van (bijna) alle ins en outs. Tijdens het kennismakingsgesprek (week 3-4) laten we jullie zien 
welke gegevens er van jullie kind in het systeem staan zodat deze even goed gecontroleerd kunnen worden.  

 
 

We willen graag komende dinsdag om 8.30 uur een luizenpluiscontrole 
uitvoeren. We zoeken hiervoor nog vrijwilligers en een Hoofd-luis die dit 
voortaan kan coördineren. Na 8 jaar pluizen geeft oud Hoofd-luis  
Annalie graag het stokje door. (Natuurlijk super bedankt voor de 
afgelopen jaren Annalie!) Dus wie wil…..  Graag even aangeven bij 
Simone                                                                                                              

 
 

 
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. Dat is al vrij snel, daardoor zullen we komende of volgende week 
een eerste overleg plannen. Veel ouders hebben zich al opgegeven om mee te helpen. Nog niet gedaan? 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  

Verder informatie volgt zodra we de planning rond hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esis-Parnassys 

Schoolkamp  

Informatie avond 

Luizenpluizen 

 

http://www.bienekebolders.nl/
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Vanaf vrijdag krijgen de groepen 3 t/m 8 weer gymles in de sporthal van Mirjam Lagemaat. 

Het schema is als volgt; 

Groep 3/4 start bij de gymzaal. De kinderen mogen daar vanaf 8.15 uur naar binnen. Zorg dat uw kind daar op 
tijd is. Ze moeten om 8.30 uur 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 Mariëlle terug naar school. We willen 
ouders ook vragen om niet mee naar binnen te lopen bij de sporthal. Mirjam en Mariëlle zijn aanwezig om de 
kinderen op te vangen. 

Groep 5-6 loopt met Mariëlle mee naar de gymzaal en met Roel mee terug. 

Groep 7-8 loopt met Roel mee naar de gymzaal en met Mirjam mee terug. 

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. Knopjes in de oren mag, lange 
oorbellen niet. Lange haren moeten worden vastgezet in een vlecht of staart. 

- Vanaf groep 5 mogen de kinderen douchen. Dit is niet verplicht. 

- Bij het vergeten van je gymkleding of schoenen kan je niet deelnemen aan de gymles 

 
 
 

Voor donderdagen en vrijdagen zoeken we nog mensen die mee willen helpen bij het overblijven. De ouders 
die zich hebben opgegeven ontvangen een mail met het schema. Graag opgeven bij Simone.  

 
 
 

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

 
 
 

We gaan vanaf maandag weer samen met de kinderen in gesprek over de regels die we 
op de Bienekebolders hanteren en waarom ze zo belangrijk zijn. Voor jullie ook deze 
regels op een rij.  

Gymlessen  

Groepsregels 

Website 

Overblijven 

http://www.bienekebolders.nl/
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Op school zijn telefoons van de kinderen niet nodig. Mochten kinderen deze toch meenemen dan is dit op 
eigen verantwoordelijkheid en moet dit bij de leerkracht worden aangegeven. 

 
 

 
Bij het afscheid vangroep 8 hebben we een mooie bank cadeau 
gekregen. We gaan hier een mooi plekje voor zoeken zodat alle 
kinderen er van kunnen genieten.  
 
 

 
 

 
In de zomervakantie heeft de opa van Daan en Eline geweldig werk verricht in de moestuin. Het stuk van de 
Bienekebolders staat er top bij! Super bedankt! We zoeken nog ouders die mee willen helpen in de moestuin. 
Opgeven kan bij Sonja 
 

 
 
 

Wat te doen als je in Moergestel woont en jeugdboeken wilt lenen om lekker thuis te lezen?     
Je kunt jeugdboeken lenen bij andere filialen van bibliotheek midden-brabant, bv 
Oisterwijk of de Lochal (Tilburg) of je kunt boeken reserveren via www.bibliotheekmb.nl 
en als afhaal locatie kiezen voor Moergestel. Of je rijdt naar Oisterwijk of Tilburg 
inleveren kan altijd in Moergestel. 

Nieuwsbrief bibliotheek 

Telefoons mee naar school 

Cadeautje groep 8 

 
Moestuin  
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De bibliotheek heeft een hele handige app waarmee je boeken tot wel 5 x kunt verlengen, deze app geeft ook 
de mogelijkheid om aan te geven wanneer de uitleentermijn is verstreken. 
 
Ook digitale boeken zijn leerzaam voor peuters en kleuters. Twee van mijn favoriete sites zijn: 

• Bereslim voor kleuters (vraag een code aan voor de bieb-actie, ook al ben je geen 

lid: https://next.bereslim.nl/bieb/biebactie) (voorgelezen prentenboeken: kun je luisteren samen met 

je kind – ook vragen over het boek.) 

• Nederlandstalig: https://www.wepboek.nl/ (digitale prentenboeken) 

 
 
Tot morgen! Team OBS de Bienekebolders. 
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