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20 juni Hanna 
23 juni Jacco 
27 juni  Mas 
28 juni Guus 
 Sara 
 Jonas 
29 juni Loek 
30 juni Cayden 
 Julian 
2 juli Lois 
7 juli Puck 
14 juli Kewalin 
 Guus 

 

  
 

Vrijdag 8 juli 2022 Groep 1-2 vrij 
 Roel vrij  
 Concert groep 5 op school  
Dinsdag 12 juli Concert groep 5 in Den Boogaart 18.45 uur 
 Mariette jarig 
Donderdag 14 juli Kennismaken nieuwe groep voor leerlingen en ouders 
Vrijdag 15 juli Groep 1-2 vrij  
Maandag 18 juli   Groep 1-2 vrij  
Woensdag 20 juli   Musical 
 Mariëlle jarig 
Donderdag 21 juli Bulletin 13 
Vrijdag 22 juli laatste schooldag (iedereen 12 uur uit)  

Bijzondere data deze periode

Jarigen 

http://www.bienekebolders.nl/
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We gaan de laatste twee weken van dit schooljaar in. En wat een schooljaar is het geweest. Starten 
met weer live naar school kunnen, een circus, een schoolkamp (wat was het geweldig!!), Sint wel live 
op school maar in bubbels en toen ineens eerder dicht voor de kerstvakantie. Er werd nog snel een 
viering gepland. Na de kerstvakantie gelukkig wel weer naar school maar in bubbels en op afstand. 
Eind februari mochten we toch Carnaval samen vieren en hebben we er een heel groot feest van 
gemaakt. Al deze activiteiten en het snelle schakelen steeds was niet mogelijk geweest zonder onze 
geweldig ouderraad, de leerkrachten, de kinderen maar natuurlijk ook jullie als ouders. Wat hebben 
we vaak moeten mailen, bellen, appen om veranderingen door te moeten geven. We kregen steeds 
begrip en iedereen dacht mee. Dat was geweldig! 
 
We hebben de periode vanaf de Carnavalsvakantie redelijk rustig kunnen werken met een dreiging 
van Corona die ook wat naar de achtergrond verdween. Nu merken we dat de besmettingen weer 
toe gaan nemen en hopen we dat we de laatste twee weken toch nog rustig naar de vakantie toe 
kunnen werken. Vanuit de overheid krijgen we al berichten dat het onderwijs ook na de vakantie hoe 
dan ook open blijft, maar hoe dat weet nog niemand. Ook wij niet. We gaan gewoon heel hard 
duimen dat alles mee gaat vallen en maken de komende weken alles in orde voor een nieuwe start 
van het schooljaar op maandag 5 september. 
 
Nog 2 weken hard werken met in de laatste week een musical. Voor het eerst in 2 jaar weer alle 
Bienekeboldertjes op het podium. Het is een feest om te zien hoe iedereen hier naartoe werkt. Soms 
spannend, een lied over haaien is best eng, en weer even wennen. De kinderen vanaf groep 3 weten 
hoe alles werkt, maar voor de kinderen en ouders in groep 1-2 en de instromers van de afgelopen 2 
jaar, is alles nieuw. We zullen deze groepen meenemen in hoe alles werkt en onderdompelen in de 
tradities van de Bienekebolders 
 
We hebben zin om dit, toch wel enerverende schooljaar, met alle kinderen af te sluiten. Blijf dus alert 
op verkoudheidsklachten en zorg er samen voor dat we met z’n alle de eindstreep halen.  
 

 

Als bijlage bij dit bulletin de planning in een kalenderoverzicht. Hierop staan ook 
de vrije dagen voor groep 1-2.  

 
 
 

Van Simone 

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

 

 
 
 

 

In het vorige bulletin vertelden we al hoe de bezetting in de groepen gaat zijn. Daarin kon je lezen dat 
er in groep 1 volgend jaar 2 leerkrachten zijn. Yvonne gaat op donderdag kinderen begeleiden die 
meer uitdaging nodig hebben. We hebben voor deze dag in groep 1 en nog 2 dagen voor extra 
ondersteuning in de overige groepen een nieuwe leerkracht aangenomen. Haar naam is Joyce Jacobs. 
Ze stelt zich hieronder even aan jullie voor.  

Ook is er een andere wisseling die plaats gaat vinden. Helaas heeft Hilde ons verrast met de 
mededeling dat ze een andere baan heeft. Ze gaat haar droom achterna op de mytylschool in Tilburg. 
Heel gaaf voor haar, maar wat zullen we haar gaan missen. In de laatste schoolweek zullen we 
officieel afscheid van haar nemen. Inmiddels hebben we ook voor haar vervanging gevonden in de 
persoon van Quinty van Hees. Ook van haar hieronder een voorstelbericht.  

Beste ouders en kinderen, 

Ik ben echt enorm vereerd dat ik in het volgende schooljaar het team van de Bienekebolders mag 
komen versterken. Ik ben Joyce Jacobs, 42 jaar en woon in Biest-Houtakker samen met Patrick. We 
zijn de trotse ouders van twee jongens, Jippe (6) en Seppe (2). De afgelopen jaren heb ik met heel 
veel plezier gewerkt als Senior Financieel Adviseur/business controller bij GGz Breburg. Maar zoals 
zovelen heb ik ook meer dan twee jaar thuisgewerkt en begon ik me te realiseren dat ik eigenlijk wel 
klaar was voor een andere richting aan mijn carrière. Met fijne steun vanuit mijn werkgever en het 
thuisfront ben ik daarom in september 2021 aan de flexibele deeltijd PABO gestart. Ik heb enorm veel 
plezier gevonden in zowel de studie als de stages. Inmiddels ben ik dus klaar om de eerste stappen te 
gaan zetten in het onderwijs als leerkracht en heb ik heel veel zin om dat bij de Bienekebolders te 
gaan doen! Het komende jaar ga ik dat nog combineren met de opleiding en mijn gezin. In mijn vrije 
tijd ben ik vaak met de jongens te vinden in de Beekse Bergen of op de tennisbaan in Biest-
Houtakker. Ook speel ik fluit bij de muziekvereniging van Diessen. 

Ik heb echt enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop mezelf verder te mogen ontwikkelen tot 
een hele goede leerkracht. Spreek me gerust aan als ik op dinsdag, woensdag en donderdag op de 
Bienekebolders ben komend schooljaar. Tot dan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personele inzet 

http://www.bienekebolders.nl/
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Hoi! 

Mijn naam is Quinty en ik ben 21 jaar. Vanaf aankomend schooljaar 
ga ik met veel plezier aan de slag als onderwijsassistent op OBS De 
Bienekebolders. Ik ben op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig 
om individuele leerlingen, groepjes leerlingen en klassen te 
ondersteunen. Als ik niet aan het werk ben, ben ik bezig met de 
verzorging van mijn paard. Mocht ik dan nog tijd over hebben, vind ik 
het leuk om te fotograferen. 

Tot snel op school! 

 

 

De laatste schooldag 22 juli zijn de kinderen om 12.00 uur uit. Ze mogen dan lekker vakantie gaan 
vieren. 

 

Eens per jaar is het gebruikelijk dat we met alle overblijfouders bij elkaar komen. Dat is de afgelopen 
2 jaar niet gelukt vanwege corona. Vanwege de drukte in de laatste weken hebben we dit even 
doorgeschoven naar begin volgend schooljaar. Op dinsdag 20 september om 19.00 uur nodig ik alle 
ouders die willen overblijven of al overblijven, uit in de teamruimte van school voor een hapje en een 
drankje om eens te brainstormen over hoe het overblijven gaat. Jullie zijn van harte welkom om aan 
te sluiten ook als je nog nooit hebt overgebleven maar wel interesse hierin hebt.  

 

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.  

Laatste schooldag 

Overblijfavond  

Musical 

http://www.bienekebolders.nl/
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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.   

 

Voor het decor van onze musical zijn we op zoek naar een opslagplaats. Wie heeft er een schuur of 
andere plek vrij waar we dit na de musical weer op mogen slaan? 

 

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.  

 

Op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 oktober gaan we met de kinderen op schoolkamp naar 
het land van Kleef in Loon op zand. Groep 5-8 zal hier alle dagen zijn, groep 3-4 op woensdag en 
donderdag en groep 1-2 op donderdag. Meer info volgt volgend schooljaar, maar…. We zoeken 
enthousiaste ouders die mee willen denken in de voorbereidingen voor dit kamp. We zullen al snel na 
de zomervakantie moeten starten met deze voorbereidingen vandaar nu al deze oproep. Wil je 
meehelpen/meedenken laat dit dan even weten aan Simone. We prikken dan na de vakantie snel een 
datum om een eerste overleg in te plannen.  

 

Na de zomervakantie gaat het nieuwe overblijfrooster in. Elke dag loopt 1 
leerkracht samen met 2 ouders buiten om ervoor te zorgen dat het overblijven 
goed en gezellig verloopt. De invulling van de leerkrachten hebben we, naar 
ouders zijn we op zoek. We hebben een behoorlijke club ouders die een deel van 
de tijden op zich neemt maar daar vallen ook een aantal gaten doordat de 
ouders van de huidige groep 8 afscheid nemen. We zoeken dus nieuwe mensen. 

Corona 

Schoolkamp  

Overblijven 

Opslag decor

http://www.bienekebolders.nl/
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Wanneer je een of meerdere dagen over kan blijven helpen jullie ons en de kinderen ontzettend. In 
de bijlage  

 

 

 

heb ik het nieuwe schema ingevuld met daarbij de gaten de er nog zijn. Kun je meehelpen geef dit 
dan even door. Voor het overblijven krijg je een kleine financiële vergoeding maar je krijgt er vooral 
veel blije kindergezichten voor terug. We werken ook met een overblijf appgroep waarin je snel kan 
schakelen wanneer een geplande dag toch niet lukt. Wanneer je hier in wil geef dan ook even een 
seintje aan Simone.  

Dus: Wil je meehelpen of in de app groep, even mailen aan Simone dan zorgen we er samen weer 
voor dat we het rooster rond krijgen.  

 

 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.  

 

De schoolfoto’s zijn in de groepen uitgedeeld samen met een begeleidende brief. Hierin staat dat 
foto’s ook digitaal besteld kunnen worden. Doe je dit of heb je geen interesse in de foto’s lever ze 
dan op school in. Wij sturen ze dan terug. Dit kun je ook zelf doen. Graag uiterlijk woensdag 20 juli 
inleveren op school. Daarna kunnen wij ze niet meer opsturen en moet je dit zelf even regelen.  
 
 

 
Groep 5 heeft de afgelopen week hard geoefend samen met de harmonie om een instrument te 
leren bespelen. Ze hebben op vrijdag 8 juli een concert voor de groepen 3-6 op school. Dit is de 
generale repetitie. Op dinsdag 12 juli is de uitvoering in Den Boogaart om 18.45 uur. Heel veel succes 
groep 5, we zijn heel benieuwd.  
 

 

 
 

Vakantierooster 2022-2023 

Doorschuifmiddag en kennismaken ouders 
 
 
 
 

Schoolfoto’s 

Concert  

Bijlagen
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Overblijfrooster 2022-2023 (tot aan de kerstvakantie) 
Nieuws van de bibliotheek 
 
Team OBS de Bienekebolders. 
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