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23 juni 2022 Jacco Schoenmakers 
27 juni 2022 Mas Verkuijl 
28 juni 2022 Sara Kools 
28 juni 2022 Jonas Rüland 
28 juni 2022 Guus Mathijssen 
29 juni 2022 Loek van den Burg 
30 juni 2022 Cayden van Dorst 
30 juni 2022 Julian van Dorst 

2 juli 2022 Loïs van Dinter 

7 juli 2022 Puck Versleijen 
 
 

 
 

  
17 juni 2022 Groep 1-2 vrij 
 Groep 5 harmonie 
19 juni 2022 Inge jarig 
22 juni 2022 Atelier presentaties 
24 juni 2022 Groep 1-2 vrij 
 Groep 5 harmonie  
29 juni 2022 Studiedag alle kinderen vrij 
1 juli 2022 Groep 1-2 vrij 
6 juli 2022 Kinderraad 
7 juli 2022 Bulletin 12 
8 juli 2022 Groep 1-2 vrij 
 
 
 

Bijzondere data deze periode

http://www.bienekebolders.nl/
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We gaan de laatste 5 weken voor de zomervakantie in. Deze laatste periode gebeurt er altijd veel. 
We hebben afgelopen week de kinderen zien genieten op het schoolreisje en de voorbereiding voor 
de laatste activiteiten, de musical, zijn in volle gang. Het is heel leuk om te zien dat de kinderen uit 
groep 8 de overige kinderen meenemen in het leren van dansjes en liedjes. Zo wordt de musical echt 
iets van alle kinderen samen.  
De kinderen zijn ook nog druk bezig met het afnemen van de Cito's. Wat geweldig dat we daar weer 
zien hoe sommige kinderen ontzettend gegroeid zijn. Dat idee hadden we zelf al, opgemaakt uit alle 
observaties van de leerkrachten, altijd fijn wanneer dit ook bevestigd wordt.  
We merken ook binnen de school hoe betrekkelijk veel eigenlijk is en leven dan ook erg mee met de 
collega's van De Vonder die nog steeds in spanning zitten over hoe het met hun leerling gaat. We zijn 
extra alert op de veiligheid van onze leerlingen en vragen jullie dat bij bijvoorbeeld het wegbrengen 
en halen ook te zijn. Zorg dat de kinderen op goede manieren naar school komen. Elektrische stepjes 
zijn verboden voor kinderen, laat een kind daar ook niet mee naar school komen. Allemaal kleine 
dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat het met onze kinderen goed blijft gaan.  
We gaan de laatste 5 weken hopelijk vol zon en plezier in en maken ons langzaamaan op voor de 
afsluiting van dit schooljaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Simone 
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De vakanties en studiedagen voor komend schooljaar staan vast. Even een opsomming. 

We zorgen ervoor dat de data weer goed in de ouderapp komen te staan.  

Woensdag 28 september  Studiedag  

Wo 12 t/m vr 14 oktober Schoolkamp  

Ma 24 t/m vr 28 oktober Herfstvakantie  

Dinsdag 6 december Studiedag  

Ma 26 dec t/m vr 6 jan. Kerstvakantie 

Maandag 30 januari Studiedag  

Ma 20 t/m vr 24 febr. Carnavalsvakantie 

Vrijdag 7 april Studiedag  

Maandag 10 april 2e Paasdag 

Ma 24 april t/m vr 5 mei Meivakantie 

Do 18 en vr 19 mei Hemelvaart 

Maandag 29 mei Pinksteren 

Ma 17 juli t/m vr 25 augustus Zomervakantie 

Andere data die al bekend zijn: 

14 september 2022 Informatie avond 
5 oktober 2022 Inloopochtend 
5 december 2022 Viering Sint 
14 december 2022 Inloopochtend 
8 maart 2023 Inloopochtend 
24 mei 2023 Inloopochtend 
12 juli 2023 Musical  
14 juli 2023 laatste schooldag (om 12.00 uur uit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarrooster  
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Voor volgend schooljaar hebben we het plaatje voor wat betreft de groepsverdeling en de inzet van 
mensen bijna rond. We zijn al wel zo ver dat ik deze met jullie kan delen.  

Groep 1 Yvonne (ma-di-wo) vacature (do) 
Groep 2 Inge (ma-di-do)  Frauke (wo) 
Groep 3-4 Ingrid (ma-di-wo)  Mariëlle (do-vr) 
Groep 5-6 Mariette (ma-di-wo-do) Rens (vr) 
Groep 7-8 Roel (hele week) 
 
Onderwijsassistent Hilde (ma-di-do) 
KC Sonja (ma-di-do) 
Vakleerkracht gym Mirjam (vr) 
Directeur Simone (ma-di-wo-do-vr, wo en vr afwisselend aanwezig) 
Administratief Marianne (ma-do 9.00-12.00) 

• Ook volgend jaar gaan we weer met een aparte groep 1 en een aparte groep 2 werken. Beide 
leerkrachten hebben aangegeven veel meerwaarde te zien in deze verdeling.  

• De lokaalverdeling blijft hetzelfde. Gesprekken met de gemeente over extra ruimte lopen nog 
steeds.  

• Yvonne gaat 1 dag uit de groep. Ze zal een ochtend gaan besteden aan de begeleiding van de 
leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en in de middag andere taken uit gaan voeren. 

• Rens heeft aangegeven heel graag bij ons te blijven werken. Wij zijn daar heel blij mee omdat 
hij niet alleen heel goed in het team past, maar ook zoveel kwaliteiten heeft dat we weten dat 
hij een groep heel goed kan begeleiden. Hoewel Rens nog niet afgestudeerd is, mag hij wel 
voor de klas. Er is altijd een andere leerkracht in de buurt die eventueel bij kan springen. 
Wettelijk gezien mag Rens dan voor een groep staan. De afgelopen tijd hebben we zoveel 
positieve reacties van ouders en kinderen over hem ontvangen dat we hierbij geen enkel 
probleem voorzien. Wanneer er hierover vragen zijn, stel ze dan gerust. Mariette en Rens 
zorgen net als alle andere duo collega’s voor een goede overdracht samen.  

• Volgende week komt er meer duidelijkheid in de vacature. We zijn al ver in de gesprekken en 
weten inmiddels al dat er een hele goede kandidaat beschikbaar is. Nu nog de laatste 
afronding en dan kunnen we bekend maken wie er toegevoegd wordt aan het team. 

• De nieuwe collega, die we hopen snel aan jullie voor te kunnen stellen, zal 3 dagen op school 
aanwezig zijn. Naast de inzet in groep 1 zal deze collega ook de werkdrukgelden (waar 
leerkrachten recht op hebben) en de inzet op NPO 
(onderwijsachterstandenregeling vanuit de overheid) voor haar rekening 
nemen.  

 

Groepsverdeling 

http://www.bienekebolders.nl/
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De laatste schooldag 22 juli zijn de kinderen om 12.00 uur uit. Ze mogen dan lekker vakantie gaan 
vieren. 

 

We krijgen steeds meer signalen dat kinderen het vervelend vinden om te douchen na de gym. 
Hoewel we het nog steeds toejuichen, immers een kind zit daarna nog een hele dag bezweet in de 
klas, snappen we het. Wanneer een kind aangeeft niet te willen douchen gaan we dit als school niet 
langer verplichten.  

 

Op woensdag 20 juli is de jaarlijkse musical van de Bienekebolders. Dit jaar wederom in Den 
Boogaard De traditie van de Bienekebolders is, dat alle kinderen hierin een inbreng hebben. 2 Jaar 
lang is de inbreng niet mogelijk geweest, daarom is het geweldig dat dit nu weer wel kan. Alle 
groepen zijn of gaan aan de slag met een liedje en een dansje.  

Het programma voor deze dag is als volgt: 

De kinderen komen de gewone tijd naar school en gaan gedurende de dag samen met de groep 
repeteren in Den Boogaard.  De kinderen zijn gewoon om 12.30 uur uit en kunnen op school 
opgehaald worden.  

Er is een voorstelling om 16.00 uur en om 19.00 uur. Bij beide voorstellingen komen de kinderen 
samen met ouders/opa’s/oma’s naar Den Boogaard. Kinderen zitten dan vooraan en komen op het 
podium wanneer de groep aan de beurt is. Bij de voorstelling van 19.00 uur kunnen we ons 
voorstellen dat dit voor jongere kinderen te laat/lastig is. De kinderen zijn niet verplicht om aan te 
sluiten.  Kijk even goed wat je eigen kind aan kan en geef dit ook even door bij de leerkracht. De 
groepen 1-4 mogen ’s avonds niet zonder begeleiding van ouders naar de zaal komen.  De leerlingen 
mogen de volgende ochtend (donderdag 21 juli) uitslapen tot 10.00 uur. Wanneer je dat niet 
geregeld krijgt, geen probleem, de leerkrachten zijn op school de kinderen kunnen daar gewoon 
terecht.   

 

 

 

 

Laatste schooldag 

Douchen na de gym 

Musical 

http://www.bienekebolders.nl/
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We merken dat er weer veel kinderen verkouden naar school komen. Dat is natuurlijk geen enkel 
probleem. Wel willen we jullie vragen om, zeker met de oplopende Corona cijfers, bij veel klachten 
een zelftest te doen. Zo houden we het op school hopelijk zoveel mogelijk onder controle. Op school 
liggen er nog voldoende testen dus heb je er een nodig, vraag gerust. Dit mag ook op voorhand om er 
een paar als reserve thuis te hebben.  

 

Afgelopen woensdag is het laatste echte atelier van dit jaar geweest. Een ronde vol leuke activiteiten, 
verwondering bij kinderen en mooie gesprekken. Zo konden we ook weer een atelier doen bij 
Stanislaus. Daar werden, onder het genot van een vers soepje, hele waardevolle gesprekken gevoerd 
met bewoners. Komende woensdag volgt voor de groepen 3 t/m 8 nog de presentatie van de 
kinderen over wat ze hebben gedaan, gezien en geleerd. Ouders van groep 3 t/m 8 zijn van harte 
welkom om aan te sluiten vanaf 11.45 uur.  

Een groot woord van dank aan alle ouders die een bijdrage hebben geleverd om de ateliers weer tot 
een succes te maken. Jullie inzet was geweldig.  

 

 

 

 

 

Corona 

Ateliers 

http://www.bienekebolders.nl/
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 Op 14 juli is het kennismakingsmoment voor de kinderen in de nieuwe groepen. Dit start om 8.30 
uur Omdat er veel ouders zijn die nog niet alle leerkrachten kennen willen we alle ouders uitnodigen 
om donderdag 14 juli bij het wegbrengen van de kinderen even in de nieuwe groep te blijven zodat 
jullie meteen kennis kunnen maken met de nieuwe leerkracht(en) van de groep. Ouders zijn dan 
vanaf de inloop van 8.15 tot 8.45 welkom in de groep. Hierna gaan de kinderen een leuke activiteit in 
de nieuwe groep doen en van daaruit weer terug naar de eigen klas. De kinderen zijn dan gewoon om 
14.45 uur uit. De kinderen starten deze dag dus in de nieuwe groep.  

 

 Het intekenen voor de laatste oudergesprekken gaat wederom via de Bienekebolders app. Omdat dit 
de vorige keer niet vlekkeloos verliep gaan we dit nu centraal uitzetten. Er wordt geen mail meer van 
gestuurd met een link. Jullie kunnen je vanaf maandag 27 juni 9.00 uur t/m vrijdag 1 juli 17.00 uur 
inschrijven via de tool 'schoolgesprek' op de Bienkebolders app. 
 

Team OBS de Bienekebolders. 

Doorschuifmiddag en kennismaken ouders 
 
 
 
 

Intekenen oudergesprekken 

http://www.bienekebolders.nl/

