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22 mei  Sam de Pina 
18 juni  Florian Senden 
30 juni  Jaap Boogaers 
7 juni  Emma van Poppel 
8 juni  Willem de Ruiter 
 

 

 
Vorige week kwam er weer een spannend bericht tijdens de persconferentie. Vanaf 8 juni mogen de scholen 
weer open, mits er geen “gekke” dingen gebeuren. We zijn nu aan het kijken hoe we dit voor de Bieneke weer 
in kunnen vullen. Het klinkt namelijk zo normaal, helemaal open, gewone rooster… maar dat is niet zo 
eenvoudig als het lijkt. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het overblijven en het afstand houden in de groep. 
Vraagstukken die niet onoplosbaar zijn (en zeker niet voor ons) maar waar we wel even goed over na moeten 
denken. Het advies van de PO raad laat hierin nog even op zich wachten, omdat ook zij nog wat beren op de 
weg zien. Zodra dit advies binnen is bespreken we dat eerst binnen het bestuur en zo snel mogelijk daarna met 
het team en de MR. Zodra we antwoorden hebben op onze vragen laten we het jullie weer weten. Ook nu 
hoop ik dat jullie er weer op vertrouwen dat we ook deze nieuwe situatie weer het beste voor de kinderen van 
de Bieneke voor ogen hebben. Tot  8 juni blijven we werken volgens het rooster wat we nu al hebben. Dit 
verlengen we dus voor een paar dagen. 

 

 

 
Maandag 1 juni  Vrij ivm Pinksteren 
Vrijdag 5 juni  Groep 1-2 vrij 
Woensdag 10 juni Brede schooldag 
Woensdag 17 juni Bienekeboldersdag 
Donderdag 18 juni Bulletin 13  

Van Simone 

Jarigen

Belangrijke data  
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Normaal gesproken nemen we medio mei Cito toetsen af en plannen we medio juni/juli nog een 
laatste gesprek. Omdat niets nu “normaal” is, moeten we ook hier een aanpassing in maken. Met het 
team hebben we afspraken gemaakt over het toetsen en de rapportage van de kinderen. Dit is ook 
met de MR besproken.  We hebben hierbij het advies van het bestuur opgevolgd. Voor onze school 
ziet dit er als volgt uit. 
 

Cito Eind wordt verplaatst naar september. We nemen dan de eindtoetsen af die normaal in mei 
gepland staan.  Het gaat om de toetsen Cito rekenen eind, Cito spelling eind en Cito technisch lezen 
eind. 
De komende periode toetsen we de kinderen op de volgende gebieden: 

• rekentoetsen quick scan (automatiseren) vanaf gr 4 

• rekentoetsen die horen bij de nieuwe methode om te bepalen wat het startniveau is 

• technisch lezen AVI om te bepalen naar welke leesgroep de kinderen kunnen (gr 3-4) 

• stilleestoets voor groep 5-7  

• spelling eindtoetsen die horen bij de methode Staal 
We hebben dan in beeld waar de kinderen staan en waar de start in het volgende schooljaar moet 
zijn. De Cito toetsen hebben nu geen meerwaarde en komen wel bij het overzicht van de kinderen te 
staan in het leerlingvolgsysteem. Vandaar dat deze afname opgeschoven wordt naar september. We 
hebben dan wat meer tijd om eventuele ontstane hiaten bij te werken. 
 

Voor wat betreft het rapport en de bijbehorende gesprekken met ouders hebben we het volgende 
afgesproken: 

• Op 19 juni gaat er een (aangepast) rapport met de kinderen mee naar huis. (datum is nog 
onder voorbehoud, nog bespreken met team) 

• Afhankelijk van of er ouders in school mogen komen voeren we dit jaar eind juni/ begin juli 
alleen gesprekken met ouders uit de even groepen. (groep 2-4-6) Wanneer dit niet live mag, 
doen we dit via teams. 

• De oneven groepen voert gesprekken op aanvraag van de leerkracht.  

• Het doelstellingengesprek van groep 7 verplaatsen we naar september. We hebben dan 
namelijk ook de gegevens van Cito erbij 

 

 

 

Inmiddels weten we ook dat het uitje van 17 juni verzet gaat worden. Met de werkgroep en de betrokken 

ouders van OR zijn we (onder voorbehoud) nieuwe data aan het plannen. Dit schooljaar 

gaan we deze feestjes niet meer vieren helaas. De nieuwe data voor onze vieringen zijn 

woensdag 9 september 2020 voor het uitje en mei 2021 voor het spektakel. We zullen 

deze ook in de kalender opnemen. 

Toetsen en rapportage dit schooljaar 

30 jarig bestaan 



  

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

 

 

 
De studiedagen zijn nog onder voorbehoud, de vakanties zijn vastgesteld door het Brabants Overleg 
vakantieplanning. We streven ernaar om voor de zomervakantie ook de Bienekebolders kalender mee te 
geven aan de kinderen. 
 
Donderdag 10 september studiedag 
Maandag 19 oktober-vrijdag 23 oktober Herfstvakantie 
Maandag 26 oktober studiedag 
Dinsdag 8 december studiedag 
Maandag 21 december- vrijdag 1 januari Kerstvakantie 
Maandag 15 februari-vrijdag 19 februari Carnavalsvakantie  
Woensdag 31 maart studiedag 
Donderdag 1 april studiedag 
Vrijdag 2 april vrij 
Maandag 5 april vrij ivm Pasen 
Dinsdag 27 april vrij ivm Koningsdag 
Maandag 3 mei-vrijdag 14 mei meivakantie 
Maandag 24 mei vrij ivm Pinksteren 
Vrijdag 25 juni studiedag 
maandag 26 juli-6 september zomervakantie 
 

 
 
 

Deze beide dagen zullen we anders in moeten gaan vullen. We zijn op dit moment aan het kijken wat er wel 
mogelijk is en hoe we van beide dagen toch een feestje kunnen maken. 
 

 
 

We merken dat er toch wat ouders zijn die graag weer het plein op komen of in de school zijn. Dit is niet de 
bedoeling. Alleen de ouders van groep ½ mogen op het plein om de kinderen bij Yvonne te brengen. Het gaat 
verder nog steeds heel goed met halen en brengen, daar zijn we heel blij mee.  

 
 
 

Groep 8 is al druk bezig met het oefenen voor de musical. Ook in deze gekke tijd gaat dat “gewoon” door. Deze 
week gaan we de knoop doorhakken voor wat betreft de opvoering ervan. Ook hierin zijn verschillende 
scenario’s mogelijk, maar ook dit is afhankelijk van de richtlijnen van de RIVM. We gaan ons best doen om er 
voor groep 8 toch een heel mooi afscheid van de basisschool van te maken. 
 
 
 

 

Brede schooldag/Bienekeboldersdag 

Afscheid groep 8 

Vakanties/studiedagen schooljaar 2020-2021 

Ouders in de school en op het plein 
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In het volgende bulletin kunnen we ook meer vertellen over de groepsverdeling voor volgend schooljaar. Het 
formatieplan ligt op dit moment bij de MR voor goedkeuring.  

 
 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 

Formatie volgend schooljaar 


