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Bulletin  

 

    Jaargang: 32, nummer 12B  

 

  
 

Maandag 18 juli   Groep 1-2 vrij  
Dinsdag 19 juli Tropenrooster iedereen om 12.00 uur uit 
Woensdag 20 juli   Musical 
 Mariëlle jarig 
Donderdag 21 juli Bulletin 13 
Vrijdag 22 juli laatste schooldag (iedereen 12 uur uit)  
 

 
 
 
 

Beste ouders, 
Even een ingelast ouderbulletin om te voorkomen dat er heel veel losse berichten gestuurd moeten 
worden.  

 

Hij geeft komende week vrij extreme temperaturen aan. We hebben dan ook besloten om op dinsdag 
een aangepast rooster te hanteren. De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit. Voor de kinderen die 
niet opgehaald kunnen worden op school hebben we tot 14.45 uur een aangepast programma in een 
van de klassen. Geef maandag een door welke kinderen op school moeten blijven dan weten we met 
hoeveel kinderen we rekening moeten houden.  
 
 
 
 
 

Bijzondere data deze periode

Van Simone 

Aangepast rooster dinsdag 19 juli 
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We kwamen zoals jullie hebben kunnen lezen toch nog voor een verrassing te staan afgelopen week 
Naast Hilde heeft ook Mariette een mooie nieuw uitdaging dichter bij huis gevonden. Hierdoor 
hebben we de inzet van de leerkrachten opnieuw verdeeld. We zouden nog even terugkomen op de 
dagen dat de leerkrachten gaan werken. 
 
Groep 1: Yvonne blijft even de hele week in de groep totdat we een oplossing hebben gevonden. Op 
dat moment kunnen we ook starten met de begeleiding van de kinderen die meer uitdaging nodig 
hebben. We doen ons best om dit zo snel mogelijk ingevuld te hebben. 
 
Groep 2: Inge ma-di-do, Frauke wo 
 
Groep 3-4: Marielle ma-di-vr, Joyce wo-do 
 
Groep 5-6: Ingrid ma-di-wo, Rens vr. Donderdag werken Rens en Ingrid om en om.  
 
Groep 7-8: Roel 

 

De laatste schooldag 22 juli zijn de kinderen om 12.00 uur uit. Om 10.00 uur zwaaien we met alle 
kinderen de kinderen van groep 8 uit. Heb je tijd, dan ben je van harte welkom om dit leuke moment 
met ons mee te maken.  

 

Natuurlijk laten we Mariette en Hilde niet zomaar gaan. Vrijdag 22 juli zijn alle kinderen en ouders 
uitgenodigd om tussen 12.00-12.45 uur op het leerplein nog even een hand te komen geven aan 
beide dames. Daarna gaan we samen met het team de vakantie vieren en afscheid nemen.  

 

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.  

 

Personele inzet 

Laatste schooldag afscheid groep 8 

Afscheid Hilde en Mariette 

Overblijfavond  
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De musical op de Bienekebolders is altijd een feest voor alle kinderen. We zouden het dan ook 
geweldig vinden om alle kinderen beide voorstellingen op het podium te hebben.  

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. De groepen 
1-4 mogen ’s avonds niet zonder begeleiding van ouders naar de zaal komen.   

De leerlingen van groep1-4 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.   

 

Ondanks een eerder bericht dat we geen elektrische steps op school willen hebben zien we ze nog 
steeds op school. We hebben de afgelopen week gezien dat kinderen maar ook oudere mensen opzij 
moeten springen wanneer de kinderen ermee van en naar school komen. Heel gevaarlijk! We kunnen 
dan ook niet anders dan ze vanaf maandag te verbieden op school. Dit zal ook in de groepen 
besproken worden 

 

We hebben al wat enthousiaste ouders gevonden die graag mee willen denken en helpen op het 
schoolkamp. Daar kunnen zeker nog wel wat ouders bij. Na de vakantie plannen we eerst een overleg 
met de denktank daarna gaan we kijken welke ouders we in kunnen delen voor activiteiten/hulp.  

 

In de bijlage stuur ik het rooster voor het overblijven mee. De dagen zijn nog niet 
volledig gevuld terwijl het zo ontzettend leuk is om te doen. Nog niet 
opgegeven? Grijp je kans!!  

 

Musical 

Schoolkamp  

Overblijven 

Elektrische steps
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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.   

 

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 was heel enthousiast na het concert van afgelopen dinsdag. Ik mocht vrijdag al even 
meeluisteren en het klonk geweldig. Wat ons betreft houden we dit erin voor de kinderen van groep 
5. 
 

 

 
 

Overblijfrooster 2022-2023 (tot aan de kerstvakantie) 
 
 
Team OBS de Bienekebolders. 

Schoolfoto’s 

Concert  

Bijlagen
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