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Bulletin 
Jaargang: 31, nummer 5 

 

 
 
Alle jarigen gefeliciteerd!! 
 

  3 december Dani 
  6 december Mick 
  9 december Ilayda/Jim 
15 december Vince 

 
 

vrijdag 27 november  groep 1-2 vrij 
maandag 30 november  20.00 OR vergadering 
dinsdag 1 december Mail met daarin brief van de GGD (zie verder in het bulletin) 
vrijdag 4 december Sinterklaas viering 
maandag 7 december bijeenkomst Bienekekinderraad 
dinsdag 8 december studiedag (kinderen zijn vrij!) 
vrijdag 11 december groep 1-2 vrij 
woensdag 16 december kerstviering op school 
donderdag 17 december Bulletin 6 
vrijdag 18 december groep 1-2 vrij/groep 3-8 na 12.00 uur vrij. 

 
 
 
 

Afgelopen maandag hebben we samen met de kinderen het schuurtje met de 
speelmaterialen geopend. Wat hebben de kinderen al heerlijk kunnen spelen met alle 
nieuwe spullen.  
Na deze week hebben we nog 3 schoolweken in 2020. In die 3 weken staan er natuurlijk 
nog een paar hele leuke activiteiten op het programma. Helaas zonder ouders, maar we  
 

Vanuit de directie 

Belangrijke data
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gaan heel veel foto’s maken die we allemaal met jullie gaan delen. Ik zag vandaag dat groep 3-4 ook al gebruik 
maakt van de schoolapp. Een makkelijk middel voor ons om leuke momenten in te delen. Heb je de app nog 
niet kijk dan verder in dit bulletin hoe je hem kan downloaden. We gebruiken het kopje groepen in de app 
voor alle informele informatie uit de groepen. Verder zitten er ook handige knoppen in om jullie kind ziek te 
melden of om verlof aan te vragen. Neem dus vooral even een kijkje.  
We hebben afgelopen dinsdag de jaarvergadering van de OR/MR gehad. Er waren weinig vragen en dus ook 
weinig ouders. We hebben daaruit geconcludeerd dat eea vanuit de opgestuurde verslagen duidelijk was. Fijn! 
We hopen dat we de komende 3 weken “rustig” en zonder veel gekke dingen af kunnen sluiten en we goed de 
kerstvakantie in kunnen. Voor de kerstvakantie komen we nog een keer bij jullie terug met het laatste bulletin 
van 2020. Deze zal op 17 december verschijnen. 

 
 
 

We zijn heel trots op groep 7-8 voor het binnenslepen van de eerste prijs bij de Oisterwijkse schrijfwedstrijd. 
De wisseltrofee, een vogelverleider, pronkt in de klas. Het juryrapport staat bol van complimenten. Top 
gedaan groep 7-8!! 

 
 
 
 
 
 

Prijs verhaal groep 7-8 
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Een vragenlijst over gezondheid 

Gezond opgroeien, lekker in je vel zitten, met plezier mee kunnen doen op school; daar helpen we onze 
leerlingen graag bij. Daarom doen we mee aan een programma dat onze school helpt om te werken aan een 
gezonde leefstijl. Om de leefstijl in beeld te krijgen, vragen wij de leerlingen een vragenlijst in te vullen over de 
gezondheid. De vragen gaan over onderwerpen zoals eetgewoonten, bewegen en omgaan met elkaar. 

Medewerking 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst in de klas in. Het kind hoeft nergens zijn/haar naam in te 
vullen. Zo weet niemand van welk kind de ingevulde vragenlijst is. 

In groep 1 tot en met 5 wordt ouders gevraagd de lijst (thuis) in te vullen. Ook de ouders van de kinderopvang 
0-4 jaar wordt, via de kinderopvang, gevraagd de lijst (thuis)in te vullen. 

Alle ouders krijgen volgende week een brief van de school met meer informatie. 

Wat gebeurt er met de vragenlijsten? 

De uitkomsten van alle vragenlijsten vertellen ons hoe het met de gezondheid van onze leerlingen gaat. En 
welke onderwerpen extra aandacht verdienen. We hopen hiermee meer inzicht te krijgen in welke behoeften 
er leven. Met het invullen van de vragen hebben ouders en kinderen invloed op de aanpak en de activiteiten in 
de buurt. Hiermee gaan we -samen met de GGD en de gemeente- aan de slag. Hoe meer ouders de vragenlijst 
invullen, hoe beter wij deze keuzes kunnen maken. 

 

Vanaf heden hebben wij onze eigen school app! Hiermee houden we u op de hoogte van alle communicatie 
vanuit de school naar de ouders.  
Deze app omvat onder andere een digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog veel meer. Wij 
nodigen u uit om snel een kijkje te nemen! 
 
Wat moet u hiervoor doen? 
Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play 
Store (Android).  
Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze 
installeert u onze school app op uw telefoon. 
 
Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te maken. U klikt hiervoor op ‘vraag 
een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van 
het BSN nummer en de geboortedatum van uw kind in. ' 
Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen 
aan uw account. 

Digitale vragenlijst GGD 

Schoolapp

http://www.bienekebolders.nl/
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Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer uw spambox wanneer u de mail niet kan 
vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen. U heeft nu toegang tot alle buttons in de app (zonder 
inlog heeft u beperkte toegang).  
Ook zijn er een aantal buttons gefilterd op klas gerelateerde informatie. Zo ziet u alleen de klassenpagina’s en 
fotoalbums van de groepen waar u een kind (of kinderen) in heeft zitten. 
 
Waarom hebben we voor een app gekozen? 
Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van de informatie van onze school. Met een app 
bent u in staat om zeer eenvoudig de info tot u te nemen, op een moment dat het u schikt. Officiële berichten 
sturen we altijd via de mail. 
 
Wij zijn van plan u pushberichten te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te kunnen bereiken met een 
korte boodschap.  
Wij willen u daarom verzoeken om de rechten hiervoor aan te laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen 
dat we pushberichten niet onnodig vaak zullen gebruiken. 
 
Het communiceren via deze app is ook volledig AVG-Proof! De informatie van uw kind(eren) is goed beveiligd 
en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen kind in dezelfde klas hebben zitten. Uiteraard bent u nog 
steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind wel of niet op de foto mag! 

 

 

Pepernotenfeest online: op zoek naar de letters van de Sint 

Het wordt dit jaar een fantastisch Sinterklaasfeest, gewoon gezellig samen thuis. Waar het straks heerlijk ruikt 
naar pepernoten! Woensdagmiddag 2 december gaan we die samen bakken tijdens het Pepernotenfeest 
online. Meld je nu aan voor dit live programma voor alle kinderen in Midden-Brabant én hun ouders, opa's en 
oma's, vriendjes en vriendinnetjes. Speel samen het Letterspel, zing uit volle borst mee met het 
Pepernotenlied en smul tot slot natuurlijk van je zelfgebakken pepernoten. 

In drie online filmpjes gaan we de komende weken alvast toeleven naar dit Pepernotenfeest. In deze korte 
afleveringen leren kinderen het enige echte ‘Pepernotenlied’, dat Lieve & Louise en de Fanfare speciaal voor 
het pepernotenfeest geschreven hebben. Verder gaan we met Janine van Theater Van Niks & Van Alles op 
zoek naar ‘de letters van de Sint’. Daarbij kun je ontdekken hoe jullie ook het speciale Pepernotenfeest-
pakketje in huis kunnen halen, met daarin alles wat je nodig hebt voor een onvergetelijk 
Pepernotenfeest online. 

Doe je mee? 

 

Lezen  

http://www.bienekebolders.nl/


  

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

 

 

 

 

Bekijk op zondag 22 november de eerste aflevering via de Facebook pagina of Youtube kanaal van de 
Bibliotheek Midden-Brabant. Daar hoor je welke leuke dingen je allemaal met de letters kunt doen. 

Vanaf 25 november liggen de Pepernotenfeest-pakketjes voor je klaar bij jouw vestiging. 

Op zondag 29 november spelen we het laatste deel van het Letterspel. Dat wordt spannend! 

Woensdag 2 december 14.30-15.00 uur. Live pepernoten bakken met Lieke. 

Zorg dat je thuis klaar staat met al je ingrediënten. Want dan komt Lieke live om met jou samen de 
pepernoten te bakken. Je mag haar alles vragen over pepernoten. Meld je voor dit onderdeel wel vooraf aan 
via jeugdlochal@bibliotheekmb.nl en ontvang de link naar de livesessie. Kosten: Gratis 

Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek, maar dat vinden we natuurlijk wel heel erg leuk (en als kind is lid 
worden gratis!) 

Kijk op www.bibliotheekmb.nl/pepernotenfeest voor meer informatie. 

In de mail zit als bijlage ook een brief over de boekstartcoach. 

 
 

Dit jaar hebben afscheid genomen van 5 OR leden. Hanneke, Chantal, Sabine, Annelie en Anouk zijn allen heel 
lang betrokken geweest bij het onderwijs op de Bienekebolders. Namens alle kinderen, ouders en teamleden 
bedankt voor jullie geweldige inzet de afgelopen jaren. Vandaag hebben deze dames daarvoor een bedankje 
via de kinderen ontvangen. De OR heeft inmiddels versterking gekregen van een aantal nieuwe ouders. 
Marieke zal de rol van voorzitter overnemen van Anouk. Fijn dat we zoveel super betrokken ouders hebben op 
de Bienekebolders. Al is de inzet binnen het gebouw nu lastig, op de achtergrond wordt er goed meegedacht 
hoe we eea zo fijn mogelijk kunnen regelen.  
 

 
 

De sinterklaasviering is op de Bienekebolders op vrijdag 4 december. Deze dag vieren we met alle kinderen op 
school. De groepen 5-8 hebben surprise. Er is geen bezoek van Sinterklaas op deze dag, maar hij heeft voor ons 
wel een filmpje opgenomen wat we zullen laten zien. We gaan ervoor zorgen dat het een leuke en fijne dag 
voor de kinderen wordt. De schooltijden op deze dag zijn niet afwijkend. We starten dus om 8.30 uur (inloop 
8.15 uur) en stoppen om 14.45 uur. De leerkrachten infomeren jullie indien nodig nog extra over overige 
activiteiten in de ouderapp.  
 
 
 
 
 

OR/MR

Sinterklaas  
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Syl-
39vBwQtft_uY5NBQ6tWjPB5R2Z6W&fbclid=IwAR1Jf8UmpaNfKMlkO8g1ibX_9agsVkqGZQYaUoCwZ7qPPeP2gA
MHVfR6nNA&ll=51.54690558561862%2C5.17752009999997&z=16 
Omdat de link niet bij iedereen werkte hebben we een open link gemaakt die beter moet 
werken. Voer hier de pietjes gerust nog bij in zodat het een leuke tocht gaat worden. 

 
 
 

We zijn samen met de OR met het programma voor de kerstviering bezig. Wanneer we dit compleet hebben 
komen we daar bij jullie op terug. Dit zal in de loop van volgende week zijn. 

 
 

Vorige week stond er een artikel over ons schoolplein en de verkeersveiligheid rondom de school in de krant. 
De MR is een afspraak met de gemeente aan het regelen om hier eens goed voor te gaan zitten. Ook wordt 
hierin aansluiting gezocht met de andere partijen van de brede school zodat we hier gezamenlijk in op kunnen  
trekken. Wij willen iig de komende tijd het plein nog dicht houden voor auto’s, maar dit vergt behoorlijk wat 
van de bewoners van de wijk. Daarom ook echt het verzoek om zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar 
school te komen. De fietsen van groep 3-4 mogen wat verder in de rekken (bij groep 3 van de Vonder) gezet 
worden. Zo ontstaat er meer ruimte om door te lopen. De Vonder gaat vanaf volgende week een aantal 
groepen (ouders) toestemming geven om op het plein tegen het hek te wachten op de kinderen. Hopelijk 
hebben we hierdoor minder drukte buiten het plein.  
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/kiss-and-ride-staat-in-moergestel-in-de-wacht-dorpsraad-kaart-verkeersdruk-
bij-scholen-aan~ac025315/  

 
 

Beste ouders, 

Wat vliegt de tijd voorbij: de Sint is al in het land en dat zorgt voor een gezellige tijd in de klas. De kinderen 
genieten volop van alle Sinterklaasactiviteiten die we doen: samen liedjes zingen, luisteren naar 
Sinterklaasverhalen, knutselen en nog veel meer! 

Zelfs de rekenlessen hebben soms een “Sint-tintje”! Er wordt namelijk druk gerekend met pepernoten 
rekennoten! 

Zo gebruiken we rekennoten in groep 4 om keersommen mee te maken. Groep 3 gebruikt ze vooral om 
splitsingen mee te oefenen: als we samen 10 rekennoten hebben, hoe kunnen we die 
dan op zo veel mogelijk verschillende manieren verdelen? Splitsen van getallen is een 
belangrijke rekenvaardigheid en op deze manier oefenen, is voor de kinderen leuk. Wie 
wil er nou niet Splitspiet zijn?! 

 

Kerst 

Gluurpietje  

Groep 3-4 

Verkeersveiligheid  
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Enkele weken geleden, toen we eigenlijk op kamp zouden gaan, hebben we tijdens de reken- en 
motorieklessen samengewerkt met groep 5/6. Dat was erg leuk en leerzaam en het zorgde voor een hoge 
betrokkenheid. 

   

Verder is groep 3 inmiddels al bij de 4e halte van Leesstad aangekomen. Binnen het thema “Op wielen” leren 
de kinderen weer een aantal nieuwe letters. Het leren lezen gaat in rap tempo en de kinderen genieten van de 
verhalen die we lezen. 

Groep 4 is inmiddels druk bezig met leren hoe ze letters aan elkaar moeten schrijven en hoe alle letters nou 
goed tussen de lijnen geschreven moeten worden. Bij spelling gaan we de komende tijd weer een aantal 
nieuwe categorieën leren en blijven we natuurlijk de eerder geleerde categorieën dagelijks herhalen. 

Ook genieten de kinderen – en hopelijk jullie als ouders ook – wekelijks van 2 grej of the day raadsels/lessen. 
Er zijn al veel verschillende onderwerpen voorbijgekomen en de kinderen vinden het meestal erg interessant. 
Zo hebben we het de laatste tijd bijvoorbeeld gehad over Walt Disney, Indianen, piramides, Antarctica en 
anemoonvissen. 

Tijdens de LIST lessen van groep 4 (LIST betekent voor de kinderen: Lezen IS Top) genieten de kinderen enorm 
van boeken. Middels boekenbabbels leren de kinderen steeds nieuwe boeken ontdekken en ontwikkelen ze 
hun eigen smaak. 

Deze boeken zijn op het moment erg populair in de groep: 

Ook boeken van Paul van Loon en Arend van Dam (zelf lezen over lang geleden) zijn erg populair. Niets is dan 
ook zo heerlijk als lekker wegdromen bij een spannend, grappig of mooi boek. Misschien nog een tip voor de 
Goedheiligman ! 

Groetjes van Inge en Ingrid 

Het volgende bulletin verschijnt op donderdag 17 december 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 
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