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Bulletin 
Jaargang: 31, nummer 12 

 

 

 
Donderdag 1 juli Bulletin 12 
Vrijdag 2 juli   groep 1-2 vrij 
Woensdag 7 juli onthulling Corona boom bij park Stanislaus 
Vrijdag 9 juli  groep 1-2 vrij 
Maandag 12 juli Mariette jarig 
Donderdag 15 juli kennismaken nieuwe groep 9.00-10.00 uur 
Vrijdag 16 juli  groep 1-2 vrij 
  Ouderbedankmoment 
Dinsdag 20 juli   Mariëlle jarig 
Woensdag 21 juli musical 
Donderdag 22 juli  schoolverlatersdag 
  Laatste schooldag de kleuters zijn om 12.00 uur uit! 
  Bulletin 13 
Vrijdag 23 juli  Alle kinderen vrij en vakantie t/m 5-9-2021 
 

 

 
  
2 juli  Loïs  
14 juli  Kéwalin  
20 juli  Jeroen   
25 juli  Luuk 
25 juli  Julot  
31 juli  Ilse  
 
 
 
 
 

Bijzondere activiteiten 

http://www.bienekebolders.nl/
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Beste ouders, 

Dit is al weer bijna het laatste ouderbulletin van dit schooljaar. En wat voor een schooljaar… het was een jaar 

waarin we samen veel tandjes bij hebben moeten zetten. Maar wat geweldig was het om te zien dat we dit 

ook echt samen konden doen. De inzet van zowel de ouders als het team was hierbij geweldig. We hebben 

elkaar veel online gezien, maar helaas veel minder live. Daar hopen we volgend schooljaar weer verandering in 

te kunnen brengen. Het is ontzettend mooi dat we het “samen” gevoel door hebben kunnen zetten in een 

nieuwe plek volgend schooljaar. Met de hele school samen op een verdieping en samen met en van elkaar 

leren. We zijn erg blij dat we dit voor elkaar hebben kunnen krijgen en zien vol ideeën en een positief gevoel 

het nieuwe schooljaar tegemoet. Met een groeiend aantal leerlingen, maar nog steeds met het fijne “wij” 

gevoel. Tot aan de vakantie hebben we nog een paar uitdagingen, zoals de uitvoering van de musical en de 

verhuizing, maar ook dat krijgen we samen voor elkaar. Laten we er samen nog even de schouders onder 

zetten en ervoor zorgen dat we de laatste schoolweken op een mooie manier af kunnen sluiten.  

 

 

Omdat een verhuizing, in een gebouw wat behoorlijk vol zit, logistiek nogal wat voeten in aarde heeft, hebben 

we met de Vonder een strakke planning gemaakt over de verhuizing. De Vonder gaat donderdag 22 juli zorgen 

dat onze nieuwe hal leeg is. Zij zetten tijdelijk alle spullen op een ander leerplein.  Op vrijdag 23 juli zullen er 

twee mensen van een verhuisbedrijf komen helpen met het leegmaken van onze hallen en lokalen. Alle 

kasten, tafels, stoelen etc moeten dan naar de nieuwe hal en klassen. We zouden het fijn vinden wanneer er 

ook een aantal ouders mee kunnen helpen om de zware spullen over te verhuizen. We gaan van tevoren alle 

losse spullen in de klassen in dozen pakken. Wanneer de leerkrachten daar hulp bij nodig hebben trekken ze 

zelf aan de bel. Op deze dag zijn de kinderen dus vrij. We hebben met de BSO af kunnen spreken dat de 

kinderen die normaal gesproken gebruik maken van de BSO op vrijdag de hele dag naar de BSO mogen. 

Wanneer jullie geen rekening hebben gehouden met deze extra vrije dag op vrijdag laat het ons dan even 

weten. We kijken dan even samen naar een oplossing.  

Bij groep 1-2 willen we de vakantie graag al op donderdag 22 juli om 12.00 uur inluiden. Wanneer dit niet lukt 

voor wat betreft de opvang van de kinderen laat het dan ook even weten. 

 
 
 

Na de vakantie verwachten we de kinderen dus weer om 8.30 uur (inloop vanaf 8.15 uur) en zijn de kinderen 
om 14.45 uur uit. Op woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur uit.  

 
 
 

In het volgende ouderbulletin stond dat we nog een vacature hadden in groep 5-6. Ik 
kan nu mededelen dat we deze vacature inmiddels in hebben kunnen vullen. Onze 
nieuwe collega heet Barbara Evers. Barbara zal op donderdag en vrijdag op de  
 
 

Vanuit de directie: 

Schooltijden volgend schooljaar 

Groepsverdeling volgend schooljaar 

Verhuizing  
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Bienekebolders zijn. Op donderdag neemt ze diverse groepen over zodat leerkrachten ruimte hebben voor 
andere taken. Op vrijdag zal ze in groep 5-6 in de groep staan. Hieronder stelt ze zich even aan jullie voor 

Hallo,          

Mijn naam is Barbara Evers.  

Mijn man Martijn en ik wonen samen, met onze 2 kinderen Olivier  
en Charlotte en onze hondjes Jake en George, in Oirschot. In mijn  
vrije tijd ben ik graag buiten bezig, fiets ik graag, vind ik het heerlijk  
om creatief bezig te zijn en anders ontspan ik graag met het lezen  
van een goed boek. Naast deze bezigheden heb ik een grote passie  
voor de paardensport. Ik ben hier vanaf jonge leeftijd al heel fanatiek mee bezig. Voorheen ben ik een aantal 
jaren werkzaam geweest in Tilburg op school en heb ik paardrijles gegeven aan kinderen. Dit heb ik met veel 
plezier gedaan, maar ik ga graag een nieuwe uitdaging aan bij ‘de Bienekebolders’. Wat is het toch mooi dat 
elk kind zo uniek is met zijn/haar kwaliteiten! Een kind verdient het om gelukkig te zijn zoals hij/zij is en 
daarom heb ik gekozen voor het onderwijs... 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie! 

Groetjes Barbara 

 
 

In februari zijn er in de 4 kernen van de gemeente Oisterwijk 4 Corona herinneringsbomen geplant. Op 27 
februari is er ook een in park Stanislaus gezet. Nu is het zover dat er een officieel bordje bij de boom wordt 
geplaatst. Dat bordje gaan we samen met de leerlingen van de Vonder en de Bienekebolders onthullen. Uit de 
groepen 5-8 zullen 4 kinderen hierbij aanwezig zijn. Ze vertellen iets over hun ervaring n.a.v Corona. De boom 
is een herinnering aan mensen die aan Corona zijn overleden. We vinden het mooi om hier als school ook een 
bijdrage aan te leveren.  

 
 
 

De gymtijden blijven volgend jaar ongewijzigd en Mirjam zal ook komend jaar de gymlessen verzorgen. 
Groep 3-4 start bij de gymzaal om 8.30 uur (inloop vanaf 8.15 uur). Ouders brengen hun kind naar de gymzaal. 
De kinderen lopen met de leerkracht mee terug naar school.  
Groep 5-6 loopt samen met de leerkracht om 9.15 uur naar de gymzaal en na de les lopen ze samen terug naar 
school. 
Groep 7-8 loopt samen met de leerkracht om 10.15 uur naar de gymzaal en na de les 
lopen ze samen terug naar school. 
 
Groep 1 en 2 hebben gedurende de hele week les in het speellokaal op school.  
 

Gymtijden volgend schooljaar 

 

Corona boom Park Stanislaus 

http://www.bienekebolders.nl/
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Ik heb jullie er al eerder over bericht maar nu even het plan in een tekening.  
 

 
 
We gaan na de vakantie ook gebruik maken van de fietsenstalling die aan de achterkant, vlakbij de ingang van 
het park bij Stanislaus staan.  Daar zullen ook de bordjes BB op komen te hangen. Het is voor de kinderen dan 
ook makkelijker om voortaan via de andere kant, en dus niet meer via de brandweerkazerne, het plein op te 
komen. Dat zal even wennen zijn. Maar het geeft vooral ook rust omdat daar nu vooral de kinderen van de 
Bieneke zullen lopen en fietsen. De groepen 3-8 pakken dan de trap die het dichts bij het park ligt, de groepen 
1 en 2 pakken de trap aan de andere kant naast de peuterspeelplaats.  

 
 
 

Aanstaande vrijdag gaat de kermis weer los in Moergestel. Omdat dit natuurlijk een hele 
belevenis voor de kinderen is krijgen ze van de gemeente Oisterwijk een hele leuke 
attentie. Op school hebben ze vandaag een bonnetje gekregen voor een gratis ijsje. Dit 
bonnetje is op vrijdag 2 juli tussen 15.00 uur en 20.30 uur te besteden bij het 
ijssalonneke Hierneffe op de kermis. Maar ze krijgen nog iets… wanneer de kinderen 
zich rond 15.00 uur bij de opening van de kermis bij het toegangshek op het plein  
 

Lokaalverdeling volgend schooljaar 

Kermis  

http://www.bienekebolders.nl/
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melden krijgen ze een kaartje voor een gratis ritje in een attractie naar keuze. Ook de begeleiders krijgen een 
kaartje. Meteen uit school naar het plein dus… Heel veel plezier dit weekend. 

 
 
 

Er is in het nieuws veel te doen geweest over de extra subsidie die de scholen in Nederland krijgen om 
achterstanden ontstaan door Corona weg te werken. Al vinden we dat we zo hard gewerkt hebben het 
afgelopen 1,5 jaar dat de achterstanden bij onze kinderen heel minimaal zijn of er zelfs niet zijn en geven 
toetsen dat ook aan, toch zijn wij als school natuurlijk ook heel blij met deze extra gelden. Het geeft ons als 
kleine school net even wat meer buffer om extra uren in te zetten voor ondersteuning van de kinderen. Het 
plan hiervoor is door de MR goedgekeurd en ligt nu ter goedkeuring bij het bestuur en de overheid. Volgend 
jaar zijn we in staat om Sonja een dag kinderen te laten begeleiden, kan Hilde 2 extra middagen gaan werken 
en zijn er nog wat extra uren over voor andere ondersteuning. We zorgen ervoor dat we de extra subsidie 
goed in gaan zetten.  
 

 
 

Op woensdag 21 juli hebben we net als vorig jaar de Boogaard gehuurd om de musical op te voeren. Omdat 
nog niet alle regels bekend zijn kunnen we nog niet specifiek zeggen hoe de uitvoering eruit gaat zien. Daar 
komen we zo snel mogelijk op terug.  

 
 
 

Deze zal op donderdag 22 juli zijn. Voor de kleuters tot 12.00 uur en voor de overige groepen tot 15.00 uur.  

 
 

Wat een feest was het afgelopen week. Groep 7-8 kon heerlijk op schoolkamp en de overige groepen hadden 
een top dag bij Groot Speijck. Wat hebben we geboft met het weer beide dagen. Groep 7-8 heeft heerlijk 
kunnen zwemmen op de kamplocatie die als kers op de taart een geweldige zwemvijver had. Natuurlijk waren 
we veel liever met alle groepen daar geweest, maar dit was nu de beste optie. We hebben op de vertrouwde 
locatie Land van Kleef in Loon op zand het volgende schoolkamp al gepland staan van maandag 1 november 
t/m woensdag 3 november. Hoe we dit in gaan vullen is afhankelijk van de richtlijnen na de zomervakantie, 
maar hij is gereserveerd!! 
 
Voor de groepen 1-6 hadden we een mooi programma met natuur en cultuur geregeld. Voor veel kinderen 
was het hoogtepunt wel het ritje met het treintje terug naar school. Wat zie je veel bekende dingen 
onderweg… 
We hopen dat volgend schooljaar alle geplande activiteiten weer gewoon door mogen 
gaan. Zet maar alvast vrijdag 8 oktober in jullie agenda…want dan… sttt… iets met 
clowns… groep 1-2 is in die week op maandag vrij (4 okt) ipv vrijdag.  
 
 
 

Laatste schooldag  

Schoolkamp/ extra activiteit groep 1-6 

Musical  

NPO gelden 

http://www.bienekebolders.nl/
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De verslaggesprekken zijn verzet naar week 28. Dat is de week van 12 juli. De uitnodigingen voor de 
gesprekken zijn al verstuurd of komen zo snel mogelijk via de mail. We gaan deze gesprekken toch allemaal 
live voeren en niet zoals eerder gemeld half live, half online. We denken dat we in de klassen de afstand 
kunnen bewaren en het is heel fijn dat we dit schooljaar met een live gesprek af kunnen sluiten.  

 

 
 

Bij dit bulletin stuur ik een ouderkalender (excel bestand) mee met de al bekende dagen. Geen kalender dus 
meer om in de keuken te hangen. De data staan namelijk ook al in de ouderapp.  

 
 

Op donderdag 15 juli hebben we van 9.00-10.00 uur een kennismakingsuurtje in de nieuwe groep. Nu we de 
bubbels weer los mogen laten kunnen we dit gelukkig ook weer door laten gaan. De kinderen gaan onder 
schooltijd kennismaken met de nieuwe leerkracht en de nieuwe groep. De nieuwe klas komt na de vakantie 
omdat daar nu nog groepen van de Vonder in zitten. 
 

 
 

De Kunstweken afgelopen 

Ieder kind was even ècht een kunstenaar 

 
 

Ons Kunstweken-project zit er helaas alweer op. De afgelopen weken hebben de kinderen veel geleerd over 
kunst en hard gewerkt aan een eigen kunstwerk, geïnspireerd door het werk van een bijzondere kunstenaar.  
 
De groepen 1 en 2 gingen aan de slag met de kleuren van Kandinsky, 3 en 4  sprongen uit de band met Haring, 
5 en 6 raakten in de ban van Miró en 7 en 8 werkten in de vernieuwende stijl van Matisse. 
 
 
Alle leerlingen kregen hun eigen online Museum en mochten iedereen uitnodigen te komen genieten van wat zij 
hadden gemaakt. Een enorm poster toonde de werkstukken van alle groepen en ook online was in de 
Schoolgalerie te zien hoe geweldig iedereen zich had ingezet.   
 
Tijdens De Kunstweken is ieder kind echt een kunstenaar. Alle leerlingen maakten één speciaal werkstuk, één 
werk dat hun normale pogingen overschrijdt, dat trots oproept en dus gezien mag worden. We hebben geleerd 
dat het niet gaat over mooi of lelijk; want wat je tekent of schildert is altijd goed omdat het iets van jezelf is en je 
er je best op hebt gedaan.  
De leerkrachten en kinderen vonden het heel leuk mee te doen aan het Kunstweken-project en we zijn blij met 
de vele enthousiaste reacties. We hebben nu al zin in de Kunstwerken van volgend jaar! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ingrid Gielen 
Groepsleerkracht 3-4 

Kalender/al bekende data 

Kennismakingsuurtje  

Verslaggesprekken  

Kunstweken 
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Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis 
online Bibliotheek-app 
  
Zitten jouw leerlingen al klaar voor de zomeractie Boek ’n Trip van Jeugdbibliotheek? Via de 
gratis online Bibliotheek-app vinden kinderen zonder bieb-ervaring de mooiste e-books en luisterboeken! Dit 
jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege achterstanden door de lockdowns. 
Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan gemakkelijk met de zomeractie Boek ’n 
Trip in juli en augustus. 

Hoe werkt Boek 'n Trip? 

• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 
• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling 
• Elk boek drie weken lenen 
• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 

• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 
• Toegang tot duizenden jeugdtitels 
• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie 
• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd 

Ook als je geen lid bent van de bieb 
 
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet speciaal naar 
de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Geen gezeul met boeken, want het is allemaal digitaal! 
Lekker lezen op je telefoon of tablet. De app herinnert leerlingen vanzelf als de leentermijn afloopt. 
  

 
 

Zomerlezen 
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