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Jaargang: 30, nummer 10 

 
 
 

31 maart  Coco jarig  8 
2 april  Floris jarig  11 
10 april Marianne jarig 
11 april Kim jarig   9 
 
Het volgende bulletin verschijnt op 16 april 2020 

 
 

Ook in deze bijzondere tijd een ouderbulletin voor jullie. Met daarin heel veel mooie ontwikkelingen die ik de 
afgelopen weken heb zien gebeuren. Ik heb jullie via de mail de afgelopen weken steeds op de hoogte 
proberen te houden en kreeg van heel veel ouders terug dat jullie dat heel fijn vonden. Ik probeer dat 
natuurlijk ook de komende tijd te blijven doen, maar veel communicatie loopt nu via de leerkrachten van de 
groepen. Wanneer er algemene informatie is die gedeeld moet worden horen jullie van mij. Ik zal dat vanaf nu 
steeds in deze vorm doen.  
Omdat ik het heel belangrijk vind, zeker in deze tijd, de jarige kinderen even in het zonnetje te zetten (normaal 
zingen we ze op school toe, nu is dat iets lastiger) zal ik ook elke keer onze jarige joppen noemen. Denk in deze 
gekke tijd even extra aan ze. Wij doen dat in ieder geval.  
Het onderwijs op de Bieneke is even anders dan anders. Online les, leeg schoolgebouw, lesmateriaal ophalen, 
het zijn allemaal zaken waar we met z’n allen heel erg aan moeten wennen. Ga er maar aan staan, online 
lessen geven, beschikbaar zijn via de mail en chat, kinderen opvangen, eigen kinderen in 
het gareel houden… er wordt van de leerkrachten behoorlijk wat gevraagd. Maar ook 
van de ouders; thuiswerken, kinderen helpen met lessen. Iedereen is bezig met 
jongleren en alle ballen in de lucht houden. Wanneer we rekening hierin met elkaar 
blijven houden kunnen we elkaar ondersteunen in deze lastige tijd. Ik wil iedereen 
bedanken voor zijn inzet de afgelopen weken en heel veel sterkte wensen de komende 
tijd.  

Van Simone 

Bijzondere datums
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We willen heel graag dat kinderen nieuwe lesstof en materialen krijgen, maar weten niet of het haalbaar blijft 
om dit steeds op te laten halen. Wat als de regels nog verder aangescherpt worden… We zijn met het team 
dan ook steeds in gesprek over onze aanpak hierin. Afgelopen maandag vonden leerkrachten het heel fijn om 
veel gezichten weer even te zien, maar was het heel lastig om afstand te bewaren en maar een lid van het 
gezin in de klas te hebben. Daarom moeten we de regels voor het ophalen van het werk aanpassen. 
Aanstaande maandag gaan we waarschijnlijk voor de laatste keer de spullen uitgeven. Het zal dit keer meer 
werk zijn dan de weken daarvoor.  Hou daar rekening mee en neem een grote tas mee. Het ophalen zal nu via 
een schema gebeuren. Per tijdvak alleen de kinderen (of ouders) van wie de achternaam met een van de 
letters genoemd bij dat tijdvak begint.  In verband met de gezondheid van onze leerkrachten moeten we dit 
echt zo gaan doen. Ik hoop dat jullie dit begrijpen en je ook aan de andere regels houden. Maximaal een per 
gezin naar binnen en nog steeds maar 1 tegelijk naar binnen. Ook voor jullie eigen gezondheid is dit belangrijk. 
Laten we de richtlijnen van het RIVM echt aanhouden en ook aan de afstand denken.  
Onderstaand schema geeft aan wanneer wie aan de beurt is om werk te komen halen. Wanneer dit niet lukt, 
probeer dan aan een andere ouder of kind te vragen om het werk mee te nemen. De leerkrachten vinden het 
ook heel fijn dat het werk wat gemaakt is mee terug komt. Vanaf nu zal extra aanvulling van de lesstof via de 
mail of via teams gestuurd of klaargezet worden. Een uitzondering hierop is groep 1-2. De materialen zijn hier 
lastiger om voor een langere periode mee te geven. Yvonne zal deze ouders mailen hoe dit geregeld gaat 
worden in groep 1-2. 
 
Ophalen spullen Bienekebolders 
9.00-9.30 achternaam begint met A,B     
9.30-10.00 achternaam begint met C,D,E,F,G 
10.00-10.30 achternaam begint met H,I,J,K 
10.30-11.00 achternaam begint met L,M,N,O 
11.00-11.30 achternaam begint met P,Q,R,S 
11.30-12.00 achternaam begint met T,U,V,W,X,Y,Z 

 
 
 

We doen ons best om deze kinderen goed op te vangen. Hierin zoeken we ook de samenwerking binnen de 
brede school. De leerkrachten werken nu met een schema waarbij ze een aantal keer per week aan de beurt 
zijn om kinderen te begeleiden op school. Op deze momenten kunnen ze geen online lessen geven en zijn ze 
niet bereikbaar via de mail. Daarom wil ik jullie dan ook met klem vragen om alleen een beroep op deze 
opvang te doen wanneer het echt niet anders kan. De komende periode gaan we samen met de andere 
partners in de brede school goed kijken naar hoe de opvang voortgezet kan worden om hierin de leerkrachten 
te ontlasten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal meegeven 

Opvang kinderen van ouders met vitale functies 

 



  

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

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

In alle groepen zijn de kinderen hard aan het werk met alle opdrachten die ze van de leerkrachten krijgen. Er 
worden vragen gesteld via de chat, foto’s opgestuurd en er is ook nog aandacht voor de mensen van 
Stanislaus. Een compilatie van wat we opgestuurd krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de groepen

Overleg op dit moment
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Op de facebookpagina van de Bienekebolders (volg deze vooral!!) proberen we steeds berichten en ideeën te 
plaatsen. Een leuk initiatief wat hier voorbijkwam willen we even delen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats een beer voor het raam en ga mee op berenjacht… In Oisterwijk staan er al diverse beren voor het 
raam. Erg leuk om ook in Moergestel mee te doen. Even naar buiten op berenjacht, maar zorg ervoor dat je de 
richtlijnen van het RIVM in acht neemt! 
 
Op de Facebookpagina staat ook elke schooldag een nieuwe opdracht vanuit Natuurlijk gezond Oisterwijk om 
even lekker te bewegen.  
 
Bij dit ouderbulletin zit ook nieuwsbrief 2 van de Bibliotheek vol met tips om met de kinderen te blijven lezen. 
 
Fijn weekend, pas goed op elkaar, leg de lat niet te hoog en ben trots op alles wat lukt! 
Team OBS de Bienekebolders.  
 

Extra nieuws

 


