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Bulletin 
Jaargang: 31, nummer 10 

 

 
23 april Groep 1-2 vrij  
27 april koningsdag Iedereen vrij 
29 april MR/OR 
30 april Groep 1-2 vrij 
1 mei t/m 16 mei Meivakantie 
18 mei Bewaarde land groep 5-6 
21 mei Groep 1-2 vrij 
22 mei Frauke jarig 

24 mei  2e pinksterdag Iedereen vrij 
25 mei Bewaarde land groep 5-6 
27 mei Simone jarig 
 Bronzen Audit HPO 
28 mei Groep 1-2 vrij 
3 juni Bulletin 11 
4 juni  groep 1-2 vrij 
 
 

 
22 april    Sasha   6 mei    Pelle 
23 april    Guus   9 mei  Madelief 
24 april    Jasper   12 mei Huub 
26 april    Jasmijn   20 mei Novaley 
28 april    Lotje   21 mei Gijs 
28 april    Stijn   22 mei Sam 
2 mei       Zev   27 mei Bryan 

  
 

 

Bijzondere activiteiten 

 

 

http://www.bienekebolders.nl/
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Beste ouders, 

De afgelopen periode was een enerverende periode met groepen in quarantaine, zieke leerkrachten en 

kinderen thuis. Op school kregen we met hulp van de invalpool en leerkrachten die extra konden komen 

werken gelukkig alles weer ingevuld, maar het was elke dag weer spannend. Het werken in bubbels is nog 

steeds heel hard nodig om besmettingen in andere groepen te voorkomen, al zijn we ons er terdege van 

bewust dat de kinderen elkaar ook tegenkomen op sportverenigingen en met afspreken thuis. Wat we kunnen 

doen om de besmettingen hier laag te houden, doen we. Dat is ook de reden dat we steeds heel goed kijken 

welke activiteiten er al kunnen en welke niet. Dat we ook daar geen zekerheid in hebben en soms gewoon 

pech, merkten we met het uitje naar het Bewaarde Land van groep 5-6. De volgende activiteit is de 

koningsspelen morgen. Groep 1-2 is vrij maar wat laten we de andere kinderen doen…. We hebben er voor 

gekozen om de spelletjes morgen in de gymzaal en in de eigen klas te laten plaatsvinden. Gelukkig hebben we 

een hele fijne gymleerkracht die een leuk programma voor ons heeft bedacht.  We weten dat er andere 

scholen zijn die bijvoorbeeld een luchtkussen plaatsen. Dat aanbod hebben wij ook gehad, maar na contact 

met de GGD over de risico’s daarvan hebben we als school besloten om daarvan af te zien. Schoonmaken na 

iedere groep was een alternatief, maar dat vinden wij geen haalbare kaart, hoe leuk we deze activiteit ook 

voor de kinderen vinden. Naast een hele fijne gymleerkracht hebben we ook een geweldige OR die met ons 

mee in mogelijkheden denkt. Zij zorgen ervoor dat de kinderen morgen een  leuke en lekkere traktatie krijgen 

in de grote pauze. Groep 1-2 is daar natuurlijk niet in vergeten. Zij krijgen vandaag al een verrassing mee naar 

huis. Op school gaan de “normale” zaken ook gewoon door. Zo heeft groep 8 afgelopen dinsdag en woensdag 

de eindtoets gemaakt. Vorig jaar ging deze niet door. Dit jaar was het even spannend of iedereen er zou zijn, 

maar gelukkig viel dit mee. We zijn verder druk bezig met de jaarkalender, de groepsverdeling en bezetting 

voor volgend jaar, het bekijken van de activiteiten die nog dit jaar op het programma staan en de 

ontwikkelingen binnen HPO. Daarover verder in dit bulletin meer.  

Zodra we meer kunnen vertellen over de groepsverdeling en alles wat daar mee samenhangt horen jullie dat 

van ons.  

 
 
 

Op 27 mei krijgen we ’s middags bezoek van 2 mensen van Academica. Deze middag gaan ze kijken waar we 
staan, wat al volgens plan verloopt en waar we nog leerpunten hebben in het traject naar een High Performing 
Organisation. Aan het eind van deze middag horen we te horen of we voldoende ontwikkeling hebben 
doorgemaakt om een bronzen benoeming te krijgen. Dit bestaat uit een plaatje voor op de deur en het 
opnemen in het register voor High Performing Organisations. We hebben voor deze accreditatie naast een 
vragenlijst voor MT en team ook de stand van zaken in de resultaten aan moeten leveren. Dat zit gelukkig wel 
snor, want ook na het thuisonderwijs zijn deze resultaten nog verder gestegen. We hebben er het volste 
vertrouwen in dat de accreditatie goed zal verlopen en houden jullie op de hoogte van 
de uitkomst ervan.  
 
 
 
 

Vanuit de directie:

Bronzen audit HPO
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Marianne is helaas al een tijdje niet op school aanwezig. Hoewel het wel steeds een beetje beter gaat en ze al 
wel vanuit huis werkt is het naar school toe komen nog een lastige. Hopelijk komt daar snel verbetering in, 
want we missen haar hier enorm! 

 
 
 

Vanaf komend schooljaar gaan we de kalender die jullie van ons gewend zijn op papier niet meer uitgeven. 
Alle belangrijke data staan op de app en op de website. De informatie die op de kalender stond zal een plek 
krijgen op de website. 

 
 
 

De app neemt een steeds belangrijkere plaats in de 
informatieverstrekking in. Zeker in deze tijd kunnen we via de app snel 
schakelen en informatie doorgeven. Ook dit bulletin wordt voortaan gestuurd via de app. Natuurlijk staat deze 
ook nog steeds op de website. 

 
 
 

We hebben met het team afgesproken dat we goed kijken naar de activiteiten die er nog gepland staan. 
Prioriteit hierin zijn de activiteiten voor groep 8. Jullie kunnen er vanuit gaan dat we ons best doen om het 
afscheid van groep 8, net als vorig jaar, op een leuke en fijne manier plaats te laten vinden. Binnen de 
mogelijkheden die er zijn moet dat lukken. 
 

 

Beste kinderen en ouders van Moergestel, 

Hopelijk hebben jullie ons net zo gemist als dat wij jullie gemist hebben! We hopen in augustus 2021 weer als 
vanouds een leuke jeugdvakantieweek te kunnen organiseren zoals jullie van ons gewend zijn! We houden de 
actuele nieuwsberichten in de gaten en voeren eventuele aanpassingen zo snel mogelijk door. Wanneer blijkt 
dat de jeugdvakantieweek opnieuw op een alternatieve manier plaats zal moeten vinden, horen jullie dat zo 
snel mogelijk van ons. Ondertussen kan je voor meer informatie over JVW in Coronatijd kijken op: 
http://www.jvwmoergestel.nl/jvw-in-coronatijd/ 

JVW 2021 zal plaatsvinden van maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus. Let op! Dit is niet de laatste 
week van de zomervakantie, maar de een na laatste week! Zorg dus dat je de goede 
data in je agenda hebt staan. 

 

 

Marianne 

Jeugdvakantiewerk  

Kalender 

App 

 

Activiteiten groep 8 
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Voor €22,50 kun je de hele week meedoen en inschrijven kan vanaf nu! Schrijf je dus snel in via het 
inschrijfformulier op de website. http://www.jvwmoergestel.nl/inschrijven-kinderen/ 

Wil jij ook je steentje bijdragen aan een super week vol leuke activiteiten meld je dan nu aan als vrijwilliger en 
kom ons in de week zelf helpen http://www.jvwmoergestel.nl/inschrijven-vrijwilligers/ . Ook zijn we altijd 
opzoek naar sponsoren. Mail voor de mogelijkheden naar: sponsoring@jvwmoergestel.nl 

Laten we er met z’n alle weer een fantastisch leuke week van maken! Tot dan! 

Het paarse team. 

 
 

Avond4daagse Home Edition Moergestel 2021 
 
Wat jammer, de ‘normale’ Avond4daagse van 
Moergestel kan niet doorgaan dit jaar. Maar in dit niet-
normale jaar hebben we toch een leuk ander idee: Doe je 
mee met de Avond4daagse Home Edition Moergestel? 
 
Wat betekent dat? 
· tussen 29 maart en 30 juni 2021 
· 4 dagen zelf wandelen 
· binnen 2 weken 
· routes ontvang je via een app (eRoutes) 
· je kiest zelf je startplek 
· afstanden: 2 ½, 5 en 10 kilometer 
· kosten zijn 6,50 euro per persoon 
· je medaille wordt thuisbezorgd door Avond4daagse 
Moergestel 
· en natuurlijk draag je op de laatste dag volgens Moergestelse 
traditie een ‘hippe hoed’! 
 
Hippe-hoedendag op de laatste dag; deel je foto met je te gekke hoed met ons via social media of via de mail 
(vierdaagse.moergestel@home.nl). De leukste creatie wordt beloond! 
 
Aanmelden doe je via de link van Avond4daagse Home Edition Moergestel: 
https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/moergestel 
 
Laten we Moergestel op de kaart zetten door allemaal via deze link mee te lopen! 
Natuurlijk vragen wij jullie om de op dat moment geldende Corona-richtlijnen in acht te 
nemen. 
 
Wandelgroetjes van Avond4daagse Moergestel 

Avond 4 daagse 
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