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Bulletin 
Jaargang: 30, nummer 13 

 
 

19 juni  Inge 
23 juni  Jacco Schoenmakers  groep 1-2 
  Teun Donkers   groep 7-8 
28 juni  Guus Mathijssen  groep 5-6 
2 juli  Loïs van Dinther   groep 5-6 

 
 
 

Vrijdag 19 juni  fietsexamen groep 8 
   Verslag mee naar huis 
   Groep 1-2 vrij 
Maandag 22 juni vanaf deze week gesprekken 
Dinsdag 23 juni schoolfotograaf  
Vrijdag 26 juni  groep 1-2 vrij 
Donderdag 2 juli kennismaken nieuwe groep 9.00-10.00 uur 
Vrijdag 3 juli  groep 1-2 vrij 
Maandag 6 juli groep 1-2 vrij  
Woensdag 8 juli  musical groep 8 om 11.00-19.00 uur 
Donderdag 9 juli schoolverlatersdag/Bienekeboldersdag 
   Bulletin 14 
Vrijdag 10 juli  alle kinderen naar school (let op ook groep 1-2! 
   12.00 uur alle groepen uit en vakantie! 

 
 

Verjaardagen

Belangrijke data 
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De laatste periode van het schooljaar breekt aan. Nog 3 weken en de vakantie start. Vorige week zijn 
we weer volledig open gegaan en dat is gelukkig goed verlopen. De eerste dag was het overblijven 
nog niet zoals we graag zouden zien maar dat ging in de dagen erna al veel beter. Helaas mogen we 
nog niet bij Stanislaus gaan spelen, maar we hebben nu een buitenspeeltijd op het plein waar we in 
ieder geval al onze kinderen bij elkaar hebben. Zolang dat een cohort is zijn de richtlijnen daar ook 
duidelijk in, dat is mogelijk. Hoe mooi is het om te zien hoe bijvoorbeeld de kinderen van groep 1-2 
gemist zijn door de kinderen van de bovenbouw. En hoe fijn de kinderen weer samen spelen. De 
eenheid van de Bienekebolders is weer terug en dat is geweldig. Nu we de laatste weken in gaan is 
groep 8 steeds meer bezig met het afscheid van de basisschool. De musical (die gelukkig bij ons 
“gewoon” door gaat) krijgt steeds meer vorm en er ligt een mooi plan voor de schoolverlatersdag. 
Allemaal binnen de mogelijkheden die de richtlijnen ons geven. Het is fijn dat dit kan en mag. De 
inzet van ouders hierbij is enorm. Er wordt steeds meegedacht in wat wél kan en daar kunnen wij 
alleen maar blij van worden. Bedankt hiervoor. Jullie zorgen er voor dat het voor de leerkrachten te 
behappen blijft in dit schooljaar wat al heel veel van de leerkrachten (en ook van de ouders) heeft 
gevergd. De kinderen van groep 8 hebben vrijdag 19-6 ook nog een verkeersexamen. Ook dat mag en 
kan. Zo zien we dat met wat aanpassingen en creatief denken er meer mogelijk is dan we 
oorspronkelijk dachten. We zijn nu aan het kijken of we voor de kinderen van groep 1-7 ook de 
Bienekeboldersdag vorm kunnen geven op de dag dat groep 8 schoolverlatersdag heeft. Een locatie is 
geregeld, nu de invulling nog. Het wordt kort dag en er moet nog meer, maar hopelijk krijgen we ook 
hiervoor voldoende ouders op de been om ons daarmee te helpen. Hieronder vertellen we daar 
verder meer over.  
Op 2 juli gaan de kinderen kennis maken in de nieuwe groep. In diverse groepen zullen daar wat 
nieuwe gezichten te zien zijn. We hebben voor komend schooljaar wat kinderen die bij ons starten 
omdat ze verhuisd zijn of overstappen van een andere school. We groeien dus ook. Van 71 kinderen 
op 1 oktober 2019 naar minimaal 80 kinderen op 1 oktober 2020. Er zijn nog wat gesprekken met 
ouders dus het kunnen er nog wat meer worden. Met 13 kinderen die van school vertrekken is dat 
een behoorlijke groei. (12 groep 8, 1 verhuizer) Dit alles past nu nog net maar het gaat wringen op 
den duur. We zijn dan ook druk bezig om te kijken hoe we alles ook de komende jaren een plek op de 
brede school kunnen blijven geven. Deze groei is fantastisch en is het resultaat van heel hard werken 
door het team. De locatie speelt hierin ook een hele grote rol. Nu we in de brede school zitten lopen 
mensen eerder bij ons binnen. Het is fijn om te zien dat de naam van de Bienekebolders positief 
rondzingt in Moergestel. Ons onderwijs is op orde en onze uitgangspunten en de zorg voor de 
kinderen blijven. Deze combinatie is top! Het HPO onderwijs waar ik jullie aan het begin van dit 
schooljaar over vertelde vloeit langzaam samen met de manier van lesgeven die we al hadden. Het 
past. Het team merkt steeds meer dat we al op veel vlakken voldeden aan deze manier van werken. 
Het belangrijkste uitgangspunt van HPO is namelijk: “we halen het beste uit álle kinderen en we 
stellen onze verwachtingen niet bij maar passen het aanbod aan op dat wat de 
kinderen nodig hebben zodat ze kunnen blijven groeien.” Dat is een geweldig 
uitgangspunt om ook komend jaar weer me aan de slag te gaan.  

 
 

Vanuit de directie:
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Maandag, dinsdag, donderdag 

 
 
 

We hebben gemeend om dit jaar ook nog te kijken wat mogelijk is op het gebied van schoolfoto’s en 
hebben samen met de OR het volgende bedacht. Op 23 juni komt er een fotograaf om ’s ochtends de 
groepen op de foto te zetten. Er zal ook een groep 8 foto gemaakt worden. Individuele foto’s laten 
we dit jaar even voor wat het is. We weten dat veel ouders en kinderen het heel leuk vinden om een 
klassenfoto van elk jaar te hebben vandaar dat daar de prioriteit nu ligt. Dus alle kinderen op dinsdag 
23 juni in de beste kleren naar school dan zorgen we ervoor dat het mooi plaatje wordt.  

 
 
 

In een eerder mail hebben we jullie al meegenomen in de werkwijze van de laatste gesprekken van 
dit schooljaar. De vorm is anders dan jullie van ons gewend zijn, daarom voor de volledigheid 
nogmaals de manier waar we voor gekozen hebben. 

• Op 19 juni gaat er een (aangepast) rapport met de kinderen mee naar huis 

• We voeren de gesprekken alleen met de ouders uit de even groepen.(De oneven groepen 
blijven bij dezelfde leerkracht) Dit zal buiten of via teams gebeuren (afhankelijk van het weer 
en de ruimte buiten) 

• De oneven groepen voeren een gesprek op aanvraag van de leerkracht.  

• Het doelstellingengesprek van groep 7 verplaatsen we naar september. 

 
 
 

De laatste ronde van de ateliers is helaas in het water gevallen, maar we gaan niet bij de pakken 
neerzitten en we zijn al vooruit aan het kijken naar volgend jaar. Volgend jaar willen we de groepen 1 
t/m 3 en de groepen 4 t/m 8 clusteren. Alle ouders bedankt voor de inzet het afgelopen jaar. We 
hopen volgend jaar weer van jullie expertise en enthousiasme gebruik te mogen maken 

 
 
 

Op woensdag 8 juli gaat groep 8 de musical opvoeren in den Boogaard. Dit doen 
we in 2 voorstellingen namelijk een om 11.00 uur voor alle kinderen van de 
Bienekebolders en om 19.00 uur voor alle ouders van groep 8. Alle kinderen van  
 

Schoolfotograaf 

Ateliers

Musical

Oudergesprekken 

Aanwezigheid directeur
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groep 8 mogen 6 kaartjes kopen en verdelen onder mensen die ze er graag bij willen hebben. In de 
klas (groep 8) zal komende week een inventarisatie komen wie hoeveel kaartjes nodig heeft en wie er 
komt. We moeten namelijk een lijst hebben met alle aanwezigen. Den Boogaard gaat hier vervolgens 
een schema voor maken wie wel en niet bij elkaar mag zitten. De overige ouders kunnen helaas niet 
komen kijken bij de musical. Het is heel jammer maar we zijn al heel blij met de mogelijkheden die 
we nu hebben. Wanneer er kaartjes over zijn laten we dat jullie weten. 
Normaal gesproken hebben alle kinderen van de Bieneke een act tijdens de musical. Dat beperken 
we nu tot groep 8 met een rol voor groep 7 als achtergrondkoor. 

 
 
 

Op donderdag 9 juli is de schoolverlatersdag voor groep 8. Er is die dag een geweldig programma 
gemaakt voor de kinderen en Roel. Ook de andere kinderen gunnen we nog een fijne dag samen. 
Immers de festiviteiten rondom het 30 jarig bestaan zijn verplaatst en daarmee hebben we nog geen 
Bienekeboldersdag oid gehad. Het is best kort dag om een en ander te regelen en we willen dan ook 
vragen of er enthousiaste ouders zijn die met ons mee willen denken. Roef heeft de velden 
beschikbaar gesteld dus een locatie is geregeld. Heb je leuke ideeën en tijd om mee te helpen met de 
organisatie laat dit dan even weten aan Simone. We kunnen dan samen kijken wat we geregeld 
kunnen krijgen. 

 
 

 
Afgelopen week heeft groep 8 voor het eerst weer kunnen gymmen. De gymzalen binnen Oisterwijk 
blijven helaas nog gesloten maar we konden terecht bij Roef. Ook de groep 3-6 gaan daar vanaf 
aanstaande vrijdag naar toe voor de gym. Heel fijn dat dit daar kan, zo hebben we toch wat meer 
ruimte om te gymmen. 

 
 
 

In een eerder bulletin berichtte ik jullie al over het feit dat Marianne ziek thuis is. Helaas is ze nog niet 
hersteld. Ze heeft nog heel weinig energie en concentratie dus het zijn kleine stapjes die ze kan 
maken in haar herstel.  

 
 
 

Bij Mariëtte gaat het gelukkig wel goed met het herstellen. Mariëtte is steeds 
meer voor de klas te vinden en vanaf volgende week gaat ze ook weer hele 
dagen overnemen. De uren van Mariëlle bouwen langzaam wat meer af, maar 
Mariëlle blijft nog steeds als back up achter de hand. Mariëlle zal ook de 
gesprekken bij groep 5-6 gaan voeren. Het is geweldig dat Mariëlle al die tijd de  

Bienekeboldersdag

Marianne 

Mariëtte

Gym bij Roef 
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groep op heeft gevangen. Dit heeft de groep en de school veel gebracht. Geen wisselende 
leerkrachten voor de groep, maar vastigheid en duidelijkheid. Gelukkig kunnen we haar voor volgend 
jaar ook iig voor een dag bij ons houden. 

 
 
 

Op donderdag 2 juli gaan de kinderen Van 9.00-10.00 uur kennismaken met de nieuwe groep. Ze zien 
dan niet alleen de nieuwe kinderen maar maken ook kennis met de leerkracht en het lokaal waar ze 
in komen. 

 
 
 

Jeetje, wat hebben we een gekke periode achter de rug. Op 16 maart moest de school dicht en we 
moesten gaan thuiswerken. De eerste weken kregen de kinderen een boekje mee met allerlei 
verwerkingsopdrachten. Maar het ging toch langer duren dan in eerste instantie verwacht, dus 
hebben we allerlei instructiefilmpjes gemaakt die de kinderen thuis konden bekijken en daarna 
verwerken. En voor vragen konden ze dan contact met ons opnemen via Teams. We hebben wat 
afgebeld en gechat deze weken! Dit ging voor veel kinderen erg goed. Kinderen waren goed 
gemotiveerd om hun thuiswerk te maken. Een paar kinderen had er meer moeite mee, maar na wat 
extra begeleiding, ging dat ook best goed. Ook de hulp die kinderen thuis van hun ouders kregen was 
super fijn! En heel erg leuk ook, al die foto’s en filmpjes die we regelmatig toegestuurd kregen. Zo 
konden we toch een beetje zien wat jullie zoal deden op een dag. We zagen een zelfbedachte 
sportdag voorbij komen, een hond die ook graag wat slimmer wil worden en allerlei 
knutselactiviteiten. 

   
Vanaf 11 mei mochten we weer halve dagen naar school. Groep 5 kwam ’s ochtends en groep 6        ’s 
middags. Wat fijn was het dat we elkaar ook gewoon weer konden zien! We hadden jullie erg gemist. 
En nu, vanaf 8 juni tot aan de zomervakantie, gaan we weer met de hele klas 
gewoon naar school. Wel met nog wat kleine aanpassingen, maar dat gaat 
eigenlijk prima.  
 

Groep 5/6 

Kennismaken met de nieuwe groep
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Wij zijn supertrots op jullie allemaal! Op alle kinderen, maar ook zeker op de ouders die de kinderen 
zo goed begeleid hebben al die weken thuis.  

 
 
 

Wat hebben we vreemde maanden achter de rug. En nog steeds is niet alles bij het oude en moeten we 
wennen aan allerlei nieuwe regels. Op deze plek willen wij als leerkrachten van groep 3-4 nogmaals onze dank 
naar jullie als ouders uitspreken voor de steun die wij van jullie hebben gehad in de afgelopen maanden en 
voor de betrokkenheid bij het thuiswerken. Wij hebben dit enorm gewaardeerd. Mede door jullie inzet zijn de 
kinderen gegroeid in hun ontwikkeling. 

De flexibiliteit en veerkracht van de kinderen heeft grote indruk op ons gemaakt. De betrokkenheid die we 
veelal zagen bij de online lessen, maar ook bij al het huiswerk was vaak groot. En ook eenmaal weer in de 
schoolbanken waren de kinderen blij er weer te zijn. Al wordt de vele vrije tijd en het spelen door veel 
kinderen – begrijpelijk ook – wel gemist! 

Het is mooi om te zien hoe de klas weer een eenheid is, sinds we weer met zijn allen hele dagen naar school 
mogen. De kinderen pakte het “gewone” schoolleven weer als vanouds op. Er wordt hard gewerkt en 
daarnaast is er ook ruimte voor ontspanning. Want het is best weer even wennen: 5 hele dagen naar school. 
We gaan 3 keer per dag, m.u.v. de woensdag, naar buiten en daar genieten de kinderen enorm van. Ook het 
samen spelen van (leer)spellen, samen lezen en samen aan taakjes werken vinden de kinderen fijn om te 
doen. Na zoveel maanden thuis hebben we daar ook volop aandacht voor. 

In de afgelopen weken hebben wij een nieuwe leerling in onze groep mogen verwelkomen: Sophie. Wij 
wensen Sophie en haar gezin een hele fijne tijd toe op de Bienekebolders. 

Het is een raar idee dat het schooljaar over 3 weken al afgelopen is. Voor ons gevoel zitten we er nog midden 
in. Maar niets is minder waar… We gaan er nog 3 fantastische weken van maken en zijn heel blij dat we het 
schooljaar met zijn allen kunnen afsluiten!  

Groetjes Inge en Ingrid 

 

Groep 3/4 
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In februari hebben we bij de kinderen van groep 5 t/m 8 de leesmonitor afgenomen om het 
leesgedrag van de kinderen in beeld te krijgen. Landelijk gezien is de trend dat kinderen steeds 
minder lezen. Door de inzet van List het afgelopen jaar komen we op de Bieneke tot geweldige 
resultaten. Dit zetten we volgend jaar door. Op naar nog meer leesplezier voor de kinderen!! Een 
kleine greep uit de resultaten.  
 

 

 
 

  
 

 Leesmonitor  
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Zoals altijd zijn er ook verbeterpunten. Zo scoort de leesbevordering thuis laag, en is er werk aan de 
winkel in opzoekvaardigheden, maar ook het aanbod in de schoolbieb kan beter. De leesconsulent 
gaat in de ouderbulletins van komend schooljaar steeds een stukje opnemen wat er ook thuis en in 
de bieb kan gebeuren en we gaan kijken hoe we het aanbod van boeken op school nog beter kunnen 
krijgen. We hebben afgesproken met de consulent van de bibliotheek dat we ook komend jaar de 
monitor weer afnemen zodat we ook dan weer kunnen kijken waar verbetering mogelijk is. 
 
In de vakantie blijft het straks ook heel belangrijk om te blijven lezen. Daarom nu al vanuit de 
bibliotheek wat tips. 
 
Het is belangrijk om te lezen tijdens de vakantie. Dan blijft je kind oefenen. 
Het hoeft niet met saaie oefeningen, maar juist met leuke boeken! Dat mogen ook strips en informatie-boeken 
zijn. Alle kinderen kunnen meedoen, jonge kinderen lees je voor. 
Het is niet belangrijk hoeveel je leest, maar wel dàt je leest! 
 
Tip 1: Lees zelf ook! 
Laat zelf zien dat je leest voor je plezier. Pak dus lekker zelf een boek of tijdschrift en ga lezen. 
Lees aan de rand van het zwembad, bij de tent, aan het strand, in de zon in de tuin. 
 
Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes 
Speel spelletjes waarbij je kind moet lezen, zoals scrabble(-junior), boggle, een kwartet of een kwis. 
 
Tip 3: neem kinderboeken mee! 

Je kind mag gratis lid worden van de bibliotheek. Ga samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf 
een stapel boeken uitkiezen. 
Boeken die eigenlijk nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. 
 
Tip 4: Lezen is overal 
De menukaart in het restaurant, borden langs de weg, de folder van de dierentuin of het pretpark: 
alles kun je lezen! 
Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol. 
Extra tips: 
De Vakantiebieb-app. In juli en augustus is de vakantiebieb-app te downloaden! Met deze app kan je 
gratis boeken lezen op je tablet of telefoon. 
Er zijn boeken voor kinderen én volwassenen. Je vindt de app in je app-store. Meegroeiboeken. In 
deze boeken staan verhalen op verschillende AVI-niveaus. Zo leest je kind steeds teksten die steeds 
een klein beetje moeilijker worden. 
Vraag in de bibliotheek naar deze boeken! 
Kijk voor nog meer informatie op bibliotheekmb.nl/vakantielezen. 
 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 


