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Bulletin 
Jaargang: 30, nummer 12B 

 
 

Gisteren hebben jullie een mail gekregen met daarin de nieuwe schooltijden. Omdat er nog wat punten zijn 
die ook de komende periode nog blijven gelden hebben we gemeend een extra info bulletin uit te doen met 
alle zaken nog even op een rijtje. Gisteren hebben we ook MR/OR overleg gehad waar een aantal beslissingen 
bijvoorbeeld omtrent formatie zijn genomen.  Deze informatie wil ik jullie ook niet onthouden. Het volgende 
info bulletin verschijnt pas over 2 weken vandaar ook dit extra bulletin. Lees dit bulletin aub goed door om er 
mede voor te zorgen dat alles ook de komende periode weer goed verloopt. 
 

 
 

De schooltijden nog even op een rij met een wijziging op woensdag ivm drukte om 12.30 uur.  

  Groep 3-8  Groep 1  Groep 2  

Maandag   8.45-14.45  8.45-12.00  8.45-14.45  

Dinsdag   8.45-14.45  8.45-12.00  8.45-14.45  

Woensdag   8.45-12.45  8.45-12.00  8.45-12.45  

Donderdag   8.45-14.45  8.45-12.00  8.45-14.45  

Vrijdag   8.45-14.45  vrij  vrij  

Kinderen mogen vanaf 8.40 uur op school zijn. De kinderen van groep 1-4 wachten buiten, de kinderen van 
groep 7-8  gaan zelf naar binnen. De kinderen van groep 5-6 gaan pas naar binnen wanneer de leerkracht van 
3-4 buiten is.  

 
 
 

• Richtlijnen RIVM blijven:  Klachten? Hoesten, niezen, benauwdheid, verkouden 
of koorts? Uw kind mag dan niet naar school. Heeft iemand in uw gezin koorts of 
benauwdheidsklachten? Uw kind komt niet naar school. Kinderen mogen pas weer 
naar school komen wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn. Bij koorts (vanaf 38 graden) 
bij één of meerdere gezinsleden blijft uw kind(eren) thuis  
• Was de handen van uw kind(eren) voor ze naar school gaan  

De schooltijden vanaf 8 juni tot aan de zomervakantie  

Van Simone 

Wat blijft hetzelfde 
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• De gymlessen. Deze dagen zijn hetzelfde gebleven. Hoe we deze les vorm gaan geven is nog niet 
bekend. Verdere info volgt zsm  
• Contact met leerkracht verloopt via de mail.  De verslaggesprekken die gepland staan in de week van 
22 juni zullen via teams of live (buiten) plaats vinden. Dit horen jullie verder van de leerkrachten. 
• Externen zijn nog niet welkom binnen het schoolgebouw.  
• Traktaties bij verjaardagen zijn voorverpakt. Ouders mogen de verjaardag helaas niet op school 

bijwonen. 
• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen  
• Het plein blijft voor auto’s gesloten   

 
 
 

• We zijn aan het nadenken over een manier om de musical toch door te laten gaan. Wat we al zeker 
weten is dat dit niet bij Stanislaus kan. Andere opties worden deze week nog bekeken. 

• Het ouderbedankmoment gaat niet door. We gaan dit anders invullen.  
• De Bienekeboldersdag van 17 juni gaan we verplaatsen. Samen met de OR kijken we naar een invulling 
voor deze dag.  

 
 

 

Allereerst door het vertrouwen te hebben dat we doen wat volgens ons goed en verantwoord is. We weten 

dat het afzeggen van sommige activiteiten niet prettig is. Soms kunnen we echter niet anders. Beslissingen 

worden genomen met de wetenschap van dat moment. In deze gekke tijd kan de wetenschap van nu morgen 

weer achterhaald zijn. Wanneer jullie ervan uitgaan dat wij echt alles proberen wat we kunnen om activiteiten 

door te laten gaan scheelt dat al heel veel.  

Overblijfouders mogen weer komen voor het overblijven onder dezelfde regels als het personeel. De 

overblijfouders blijven buiten en komen alleen voor het surveilleren op het plein. We hebben nog lege 

plekken in het overbijfrooster wb ouderhulp. Wanneer we dit lesschema ook voor de leerkrachten 

behapbaar willen houden moeten we echt nog meer ouders hebben die op het plein een half uurtje 

kunnen surveilleren. Aanmelden kan via een reply op deze mail bij Simone. Help ons deze laatste periode 

werkbaar te houden.   

Alle kinderen eten op school met de leerkracht. Zorg voor eten dat leerlingen makkelijk zelf open kunnen 
maken. De kinderen mogen voor ‘s ochtends fruit mee nemen en voor tussen de middag eten en drinken. Let 
op er wordt geen thee geschonken dus kinderen moeten zelf drinken meenemen.  
 
 
 
 
 
 

Welke beslissingen hebben we moeten nemen

Hoe kunnen we op een fijne manier naar de zomervakantie toe werken 
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• Omdat we weer alle dagen naar school gaan komen alle spullen weer terug naar school. Ook 
de Chromebooks worden ingeleverd. Deze moeten aanstaande vrijdag worden ingeleverd bij de leerkracht 
waar ze gecontroleerd worden. Kijk even thuis of er nog materialen van school liggen.  
• Buitenspelen gebeurt alleen met onze eigen groepen  
• Wanneer een teamlid niet kan werken op school vanwege Corona richtlijnen en niet vervangen kan 
worden, schakelen we weer over op thuisonderwijs  voor die groep.   
• De afgelopen periode hebben we voor de noodopvang hulp gehad van Lonneke. Lonneke is een oud 
leerkracht van de Bieneke en nog steeds aan onze school verbonden als invalleerkracht. Het was heel fijn 
om haar hier te hebben zodat wij ons echt konden richten op het onderwijs, thuis, online en in shifts. 
Vanaf 8 juni zal dit stoppen maar haar stamschool blijft de Bieneke dus we zullen haar hopelijk nog wat 
vaker in mogen zetten.  
• Marianne is afgelopen week even op school geweest. Het valt haar zwaar om niet hier te zijn, maar ze 
merkt dat ze echt naar haar lijf moet luisteren. Ze doet al snel teveel. Achter de schermen probeert ze 
rustig aan wat administratief werk weer over te nemen.  
• Mariette is weer een stapje verder in haar re-integreren . Vanaf volgend week zal ze weer 3 ochtenden 
voor de klas staan en ook op vrijdag op school aanwezig zijn. Mariëlle blijft nog aanwezig op school. Dat 
geeft wat ruimte om de groep af en toe te splitsen.  

 
 
 
 

En dan natuurlijk ook een tipje van de sluier over volgend jaar. We starten komend jaar met wat kinderen 
meer. Er komen nog steeds inschrijvingen binnen maar het ziet er goed uit. Er gaan 12 kinderen onze school 
verlaten en die gaan we sowieso weer terugkrijgen volgend jaar. Dat betekent dat we groeien. Met kleine 
stapjes, maar het begin is er.  
We hebben komend jaar weer 4 groepen en daarbij een wisseling bij de leerkrachten. 
Groep 1-2  Yvonne (ma-di-wo) 
  Frauke (do) 
Groep 3-4 Ingrid (ma-di-wo) 
  Inge (di-do-vr) 
Groep 5-6 Mariette (ma-di-wo-do) 
  Marielle (vr) 
Groep 7-8  Roel (hele week) 
 
Sonja, Marianne en Simone zijn er alle drie 3 dagen in de week. 
Hilde blijft ons als onderwijsassistente ondersteunen en hopelijk krijgen we ook een vakdocent gym op vrijdag. 
(De aanvraag daarvoor is gedaan) 
We zijn blij dat we Mariëlle, die groep 5-6 zo goed opgevangen heeft het afgelopen half jaar, op de formatie 
kunnen zetten.   
  
Team OBS de Bienekebolders. 

Formatie 

Wat is verder nog belangrijk 


