
  

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

 

Bulletin 

Jaargang: 31, nummer 3 

 
 
 

Alle jarigen gefeliciteerd!! 
 
10 oktober Xavi/Roel 
17 oktober Josephine 
20 oktober Thom 
23  oktober Raphael 
24 oktober Sonja 
25 oktober Mirre 
27 oktober  Sanne 
28 oktober Ruben 
30 oktober Hanne 
2 november Stijn 
3 november Jesse/Hilde  
 

 
 
 

Beste ouders, 
Het blijft een spannende tijd voor iedereen waar we als Bienekebolders tot nog toe gelukkig goed doorheen 
komen. De leerkrachten die getest moeten worden zijn tot op heden allemaal negatief getest en ook bij de 
kinderen en ouders gaat het goed. We houden ons als school aan de gestelde richtlijnen en nemen hier ook de 
luchtkwaliteit goed in mee. De afgelopen week hebben er in twee lokalen CO2 melders gestaan en deze gaan 
de komende tijd vast geïnstalleerd worden in alle lokalen.  
Het blijft jammer dat niet alle geplande activiteiten door kunnen gaan. Aan dat rijtje 
moeten we helaas ook de inloopochtenden en de ateliers toevoegen. Toch blijven we  
steeds goed kijken naar wat wel kan. Het schoolkamp is daarom, op de manier zoals we 
de vorige keer beschreven, nog steeds mogelijk. We snappen heel goed dat er kinderen 
zijn die het heel jammer vinden dat het kamp dit jaar voor hen anders is, maar door zo 
min mogelijk ouders op het kampterrein toe te laten kunnen we zo goed mogelijk  

Jarigen  

Van Simone 
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zorgen voor de veiligheid van de iedereen.  Hoe het kamp er precies uit komt te zien hopen we in de komende 
weken meer duidelijk te krijgen. En dan duimen we dat er tussen nu en 2 november geen maatregelen komen 
waardoor we het alsnog af moeten blazen. Maar we blijven positief en gaan door met alle voorbereidingen. 
Laten we elkaar goed op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen die er thuis en op school plaats 
vinden en er samen voor zorgen dat we hier zo goed mogelijk doorheen komen. Hou vol! 

 
 
 

Vrijdag 9 oktober   Groep 1-2 vrij 
Donderdag 15 oktober  Gastles groep 7-8 adoptie monument Moergestel 
Maandag 19 tm vrijdag 23 oktober Herfstvakantie 
Zondag 25 oktober  Onthulling monument 
Maandag 26 oktober  Studiedag (De kinderen zijn vrij) 
Vrijdag 30 oktober  Groep 1-2 vrij  
Maandag 2 november  Kamp voor groep 5-8/school voor groep 1-4 
Dinsdag 3 november  kamp voor groep 1-8 
Woensdag 4 november   Kamp voor groep 5-8/groep 1-4 vrij 
Donderdag 5 november   bulletin 4 

 
 
 

Omdat we nog voorzichtig zijn met ouders in school willen we jullie vragen om thuis de kinderen te 
controleren op luizen.  

 

 
Beste ouders, 
 
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er weer vier incasso momenten waarop de bijdragen voor het overblijven, 
het kamp en de ouderraad (voor alle andere activiteiten gedurende het schooljaar) van jullie rekening zullen 
worden geïncasseerd. De bijdragen zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. Alleen de kosten voor het kamp voor 
de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn lager, omdat zij niet overnachten op de locatie.  
  
De incasso’s vinden dit schooljaar als volgt plaats: 
- Incasso overblijfbijdrage deel 1: eind oktober € 60,00 per kind 
- Incasso kamp: eind december € 15,00 per kind voor groep 1 t/m 4, € 40,00 per kind voor groep 5 t/m 8 
- Incasso bijdrage ouderraad: eind februari € 30,00 per kind 
- Incasso overblijfbijdrage deel 2: eind april € 60,00 per kind 
  
Mocht je hier vragen over hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag! 

 

Met vriendelijke groet, 
Willemijn Bliek 
Penningmeester Ouderraad 
 

Luizencontrole 

Belangrijke data

OR 
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Alle scholen zijn verplicht een schoolondersteuningsplan (SOP) te schrijven om de zorg op school in beeld te 
brengen. Van ons SOP hebben we een samenvatting met de belangrijkste punten voor ouders gemaakt. Deze 
zit als bijlage bij dit ouderbulletin. We vinden het op de Bieneke belangrijk om zoveel mogelijk ondersteuning 
in de groepen zelf te laten plaatsvinden en ervoor te zorgen dat kinderen niet steeds door derden uit de groep 
gehaald moeten worden. We zijn daarin behoorlijk uniek en daar zijn we trots op! 
 

 
 
 

In het vorige bulletin schreef ik over de kampbijdrage en dat we aan het stoeien waren hoe we dit op een 
goede manier kunnen regelen. Omdat de kinderen van groep 1-4 alleen op dinsdag op het kamp zijn en niet 
blijven slapen hebben we voor deze groep de bijdrage verlaagd naar 15 euro. We hebben goed gekeken naar 
de kosten van de locatie en hebben geconcludeerd dat we, om het enigszins behapbaar te houden wel een  
bijdrage moeten vragen aan deze groepen. We kunnen deze wel kleiner houden dan we normaal gewend zijn. 
Voor de groepen 5-8 is de kampbijdrage 40 euro. Er komt een incassoverzoek van de OR voor deze betalingen.  

 
 
 

Wanneer er twijfels zijn of een kind wel of niet naar school mag kijken we binnen de Brede School naar de 
beslisboom. Deze is samen met het RIVM tot stand gekomen en wordt regelmatig aangepast. Wanneer er een 
nieuwe update is zorg ik dat jullie deze krijgen. 
 

 
 
 

Vanaf de start van het schooljaar mogen we tussen de middag gelukkig weer spelen bij Stanislaus. Hopelijk 
blijft dit ook de komende periode zo. De kinderen moeten wel weer erg wennen aan het samen buiten spelen 
merken we. In de groepen is hier aandacht voor door voor het buitenspelen na te vragen wat de kinderen van 
plan zijn te gaan doen en de regels te bespreken. We hebben nu ook op drie dagen een leerkracht buiten 
lopen om de ouders te ondersteunen. We zijn heel blij met de hulp van ouders tijdens het overblijven ook de 
komende tijd kunnen we daardoor het schema voor hulp weer kloppend maken. We proberen de komende 
tijd de regels voor het buitenspelen kort en duidelijk te beschrijven zodat alle ouders die meehelpen weten 
wat deze regels zijn.  
Materialen zijn ook heel belangrijk bij het buitenspelen. Vanuit de bijdrage voor het overblijven kunnen de 
komende tijd nieuwe materialen aangeschaft worden. Deze materialen moeten natuurlijk ook ergens 
opgeborgen worden. Een paar handige vaders hebben een schitterend ontwerp voor een schuurtje gemaakt. 
En gaan deze maken en plaatsen. Dit schuurtje komt bij Stanislaus zodat de materialen snel gebruikt en 
opgeruimd kunnen worden. Een geweldig initiatief waardoor het buitenspelen nog leuker wordt. Bedankt 
alvast namens alle leerkrachten en leerlingen, we zijn er erg blij mee!  
 
 
 
 
 

Schoolkamp  

Beslisboom 

Overblijven  

Schoolondersteuningsplan 
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Informatie van de leesconsulent 

Op school lezen kinderen al boeken, toch is het belangrijk dat kinderen thuis ook lezen. Met 15 minuten per 
dag lezen leert uw kind al 1000 woorden per jaar extra! Dat levert een hoop voordeel op. Maar lekker in 
verhalen verdwijnen is vooral ontspannend en fijn. 

Om dit als ouder thuis nog eens te stimuleren heb ik een aantal websites op een rijtje gezet. 

Tips voor ouders:  

• De mini-leeslessen op https://www.makkelijklezen.nl/mini-leeslessen/ · Tips voor thuis lezen: 
https://www.kinderboekenjuf.nl/leesbeleving/thuisonderwijs-lezen/ 

• De Thuiseditie van Scoor een Boek! als de school daaraan meedoet. Een leuke knutselopdracht na het 
lezen 

• een boek: https://www.mevrouwmarloes.nl/lesgeven/de-boekendoos-verwerking-van-je-gelezen-
boek/ 

• Maak een Boekenbabbel voor je klasgenoten als je een e-book of eigen boek uithebt: 
http://www.boekenbabbels.nl/uitleg-babbel-opnemen/ 

• Gratis luisterboeken in de luisterbiebapp van de Bibliotheek, ook voor niet-leden: 
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html 

•  Voor leden van de bibliotheek: e-books lenen https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-
books.html · Yoleo https://www.yoleo.nl/ (samen lezen met een digitaal boek op je eigen tempo) 

Yoleo 

Wil je het lezen wat interactiever maken? Alle kinderen met een biebabonnement kunnen zich aanmelden 
voor Yoleo. Met ‘hybride’ digitale boeken kunnen kinderen gewoon lezen, meelezen met een luisterstem of 
karaoke lezen met behulp van een gele cursor. Daarnaast kun je punten verdienen met het maken van 
leeskilometers! 

Registreer je op de website van Yoleo; Bij de eerste keer inloggen op je account verschijnt er automatisch een 
pop-up waarin gevraagd wordt of je lid bent van de Bibliotheek. Klik op ja, dan word je gevraagd om je 
pasnummer en bijbehorend wachtwoord in te vullen. Vervolgens wordt automatisch gecontroleerd of je 
lidmaatschap geldig is. Heb je een geldig lidmaatschap dan kom je vanzelf terug bij Yoleo en kun je boeken 
lenen. 

 
 

Bij Humankind verzamelen ze plastic doppen van flessen. Kinderen van de opvang 
hebben onze kinderen gevraagd om mee te verzamelen. Op het leerplein boven staat 
een bak waar deze in kunnen.  
 
 

Bibliotheek 

Doppen verzamelen  
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De kinderboekenweek is spetterend geopend vorige week woensdag. Alle groepen hebben een optreden 
verzorgd waar ook de peuterspeelzaal van heeft kunnen genieten. Afgelopen week en komende week gaan de 

leerkrachten voorlezen in een andere groep en op het 
leerplein komen er hele mooie blaadjes aan de boom. Op de 
Bienekebolders hebben we altijd al veel aandacht voor 
boeken en lezen dus deze activiteiten passen perfect binnen 
ons onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek  
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Op 15 oktober heeft groep 7-8 een gastles van Gert van Elderen. Hij is als veteraan betrokken bij het project 
“adopteer een monument”. Op zondag 25 oktober is de onthulling van het monument en worden we vanaf 
dat moment de school die het monument bij gaan houden. Tijdens deze herdenking zijn er 2 kinderen die een 
gedicht of verhaal gaan voorlezen.  Een mooie manier om kinderen betrokken te krijgen bij wat er speelt en 
leeft in het dorp en perfect passend in het thema van dit moment.  

 

 

 
Hoi sportieveling! 
Ben jij sportief? Vind je het leuk om te bounce-ballen, frisbeeen, voetballen of kennis te maken met een 
sportvereniging in de buurt? Dan is deelnemen aan de Naschoolse Sport (NSS) echt iets voor jou! 
Klik op onderstaande link https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/nieuws/laatste-nieuws/naschoolse-sport-
2020-2021/ om je in te schrijven of ga naar www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl en klik 
op Nieuws en Naschoolse Sport 2020-2021. 
We zien je graag  bij de NSS! 
Sportieve groet, Marian, Mirjam, Paula en Wout 
 

 
 
 

Deze week starten we weer met de kinderraad op de brede school. Samen met een vertegenwoordiging van 
de Vonder gaan we kijken wat belangrijke items zijn die we met de hele brede school aan moeten pakken. 
Het afgelopen jaar hebben we het bijvoorbeeld over afvalinzameling gehad. Inmiddels hebben we daar binnen 
de school meer aandacht voor. 

 
 
 

Binnen Humankind verzamelen ze plastic doppen van flessen. Kinderen van de opvang hebben onze kinderen 
gevraagd om mee te verzamelen. Op het leerplein boven staat een bak waar deze in kunnen.  

 
 
 

Beste ouders, 

Met nog maar een ruime week te gaan tot de herfstvakantie, lijkt de zomervakantie 
alweer heel lang geleden. En wat hebben we een fijne start gemaakt in het nieuwe 
schooljaar. We hebben een superfijne groep! 

 

Groep 3-4 

Kinderraad 

Naschoolse sport 

Doppen verzamelen  

Adopteer een monument 
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Voor de kinderen van groep 3 kan de overgang van groep 2 naar groep 3 best groot zijn, en samen vinden we 
daar onze weg in. Elke dag is er nog tijd om te spelen en daar genieten de kinderen enorm van! Ook wordt er 
elke dag extra buiten gespeeld en doen de kinderen buiten een leeractiviteit. We zijn begonnen aan een reis 
door Leesstad. Samen met buschauffeur Ben Bus maakt groep 3 dit schooljaar een reis door Leesstad en 
stoppen ze bij 12 verschillende haltes. Bij elke halte hoort een wereld oriënterend thema. En bij elke halte is 
natuurlijk veel te ontdekken en te lezen! We hebben al veel letters geleerd en verhalen gelezen. 

De kinderen in groep 4 hebben eerst de tijd gehad om de kennis van groep 3 weer even op te frissen en 
inmiddels zijn ze al druk aan de slag met nieuwe lesstof. Zo worden spellingcategorieën uitgebreid en zijn we 
met rekenen inmiddels begonnen met het rekenen tot 100. Ook zijn we al bezig met vermenigvuldigen en met 
klokkijken. Bij het lezen genieten de kinderen van boeken die ze zelf gekozen hebben. 

Momenteel is onze groep ondergedompeld in het thema ‘En toen?’ van de Kinderboekenweek. We verdiepen 
ons in allerlei onderwerpen van vroeger, zoals bijvoorbeeld ridders en kastelen en de oertijd. Erg interessant 
allemaal! Ook de grej of the day passen we aan het thema aan. Kortom: er wordt volop gespeeld, geleerd en 
genoten in groep 3-4! 

Groetjes van Inge en Ingrid 

Hieronder nog wat foto’s van de afgelopen periode: 

  

buiten oefenen     motoriek oefeningen 

    

oefenen met de letterdoos    opening van de Kinderboekenweek 

http://www.bienekebolders.nl/
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   samen rekenen 

   

spelling groep 4 

 

Afgelopen maandag hebben we 
een gastles gehad vanuit de bibliotheek. In deze les ging het over het schrijven van verhalen. De focus lag op 
wat een schrijver doet aan onderzoek, waar deze oplet en hoe dat dan weer vertaald kan worden naar schrift. 
We kregen deze les aangeboden, omdat we deelnemen aan een wedstrijd waarmee we met de klas een 
verhaal schrijven binnen het thema ‘En toen?’ 

Verder hebben we ook dit jaar weer twee gastlessen van bureau HALT. De eerste les hebben we afgelopen 
woensdag gehad. Het thema van de eerste les was jeugdcriminaliteit. De insteek van de les waren 
voorbeelden gebaseerd op echte gebeurtenissen. Samen met de kinderen werd een bepaalde setting bekeken. 
Vanuit die context werden we uitgedaagd na te denken over oorzaak, gevolg en een passende straf in onze 
ogen. De docente wist per casus steeds aan te geven hoe het in het echt was gegaan. En natuurlijk was het 
steeds iets anders dan het op het eerste gezicht leek. 

Als toetje op deze goed gevulde week gaan we morgen naar de Tilander in Oisterwijk. Een voorstelling 
gebaseerd op het boek Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens. Eigenlijk stond deze gepland voor mei 2020, 
maar gezien de omstandigheden is deze verschoven naar oktober 2020. De voorstelling gaat om Tuur, die 10 
jaar na de oorlog terugdenkt aan de gebeurtenissen in het boek. Al dan niet toevallig, 
past dit mooi bij het thema ‘En toen?’ van de kinderboeken week. 

Team OBS de Bienekebolders. 

Groep 7-8 
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