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Bulletin 
Jaargang: 30, nummer 14 

 
 

10 juli   Loek   12 
14 juli   Kewalin   10 
20 juli   Jeroen   12 
25 juli   Julot   10 
   Luuk   6 
1 augustus  Leia   6 
4 augustus  Jools   5 
5 augustus  Jesse   8 
11 augustus  Jayden   8 
19 augustus  Vigo   6 
27 augustus  Diede   6 

 
 
 

Beste ouders, 
Voor jullie ligt het laatste ouderbulletin van dit schooljaar. Mijn eerste jaar op de Bieneke en wat voor 
een jaar. Ik wil jullie in dit laatste bulletin bedanken voor alle inzet het afgelopen jaar, maar ook voor 
het vertrouwen wat ik dit jaar heb gehad. We hebben dit jaar in ieder geval geleerd dat we met een 
sterk team en de inzet van alle kinderen en ouders ontzettend ver komen. Ik ben trots op iedereen 
die er voor heeft gezorgd dat we dit schooljaar op zo’n geweldige manier af kunnen sluiten. Ik wens 
jullie dan ook een fijne, welverdiende vakantie toe en zie iedereen graag op maandag 24 augustus 
terug op school. Geniet van een periode van niets doen… dat doen wij ook, 
eventjes, en daarna gaan we ons voorbereiden op het nieuwe schooljaar! We 
gaan er voor zorgen dat we weer vol energie het schooljaar kunnen starten. 
 
 

Vanuit de directie: 

Jarigen: 
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Morgen is dan echt de laatste schooldag van dit jaar. We nemen met de hele school afscheid van 
groep 8 en laten groep 2 doorglijden naar groep 3. De kinderen zijn morgen allemaal op school en om 
12.00 uur uit. We gaan er een leuke laatste dag van maken. Wanneer jullie de leerkrachten nog willen 
bedanken dan kan dat om 12.00 uur buiten. De leerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten. 
Allemaal naar binnen kan helaas nog niet maar op deze manier moet het ook lukken denken we.  

 
 
 

Wat hebben we gisteren genoten van de musical. Ik mocht hem twee keer zien en het was geweldig 
om het enthousiasme van de kinderen mee te maken. Fijn 
dat we in deze bijzondere tijd er toch voor hebben kunnen 
zorgen dat we de kinderen deze kans hebben kunnen geven 
de musical echt met publiek op te kunnen voeren. Met 
speciale dank aan alle betrokken ouders en Roel en natuurlijk 
een extra bedankje voor Mien, Louis en Teun op ’t Hoog. Ook 
vandaag is er weer een geweldige dag voor groep 8 geregeld. 
Top!! De kinderen kunnen zo de tijd op de Bienekebolders 
echt afsluiten. 
 

 
 
 

Er zijn een aantal activiteiten die dit schooljaar lastig te organiseren waren. Een ervan was een 
ouderbedankmoment. We willen jullie echter wel gigantisch bedanken voor al jullie inzet dit 
afgelopen jaar. Bedanken voor alle fysieke hulp of school, deelname aan de OR of MR, hulp tijdens 
het kamp, ateliers en alle extra activiteiten die we dit jaar hadden. En natuurlijk een extra bedankje 
voor alle hulp aan de kinderen tijdens het thuisonderwijs. Zonder jullie hulp thuis hadden we het niet 
voor elkaar gekregen om de kinderen te begeleiden tijdens de online lessen.  
Als dank hebben we voor alle kinderen een groepsfoto. De kinderen krijgen per gezin vandaag of 
morgen een envelop mee met daarin de groepsfoto’s van alle kinderen uit het gezin. Ook zit hierbij 
de kalender voor het komende schooljaar. Bewaar deze goed. Hierop staan alle data die we nu al 
weten die voor komend schooljaar belangrijk zijn. 

 
 

Tja en hoe zal het volgend jaar allemaal gaan lopen… we durven nog niet te hopen op een complete 
versoepeling na de vakantie. Wat we wel weten is dat we de gewone schooltijden komend jaar weer 
gaan hanteren. We starten dus weer om 8.30 uur en hebben een inloop  
vanaf 8.15 uur. Op woensdag zijn we weer zoals vanouds om 12.30 uur uit. En de 
rest… we zijn aan het kijken hoe we de informatieavond in kunnen vullen met 
alles wat we nu weten, maar de wijsheid van nu, omtrent Corona, kan na de 
vakantie zomaar anders zijn. Zodra wij meer weten horen jullie het van ons. 

Volgend schooljaar: 

Ouderbedankmoment: 

Groep 8 

Laatste schooldag 
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Vanaf volgend schooljaar zal Mirjam Lagemaat de gymlessen voor groep 3-8 op vrijdag gaan 
verzorgen. Geweldig dat we dit samen hebben kunnen regelen. De gymtijden zijn volgend jaar wel 
wat anders hierdoor. 
Groep 3-4 start bij de gymzaal om 8.30 uur (inloop mogelijk vanaf 8.15 uur). De kinderen kunnen 
afgezet worden bij de sporthal. Mirjam is daar om de kinderen op te vangen. Na de gymles lopen ze 
met Inge terug naar school. 
Groep 5-6 om 9.30 uur (deze groep loopt met Inge mee heen en met Marielle mee terug) 
Groep 7-8 om 10.30 uur (deze groep loopt met Marielle mee heen en met Roel mee terug.  
Alle groepen gaan te voet naar de gymzaal. 
 

 
 
 

Na de vakantie ziet de verdeling van het leerplein boven er iets anders uit. Groep 3-4 en 5-6 wisselen  
van lokaal. De ingang voor beide groepen blijft hetzelfde. In de handvaardigheidsruimte komt voor dit 
schooljaar een groep 8 van de Vonder. Ze maken gebruik van onze garderobe en ingang maar niet 
van ons leerplein. In de teamkamer komt een ruimte waar wij terecht kunnen voor onze creatieve 
lessen. De school barst zo langzaamaan uit zijn voegen. Zeker met oog op de vele aanmeldingen 
komend schooljaar, zijn we met de gemeente in gesprek wat de mogelijkheden zijn om de groei op te 
vangen. 

 
 
 

Ook op de Bieneke starten volgend schooljaar veel nieuwe kinderen. Er komen nieuwe kinderen in 
groep 1, maar we hebben ook behoorlijk wat instroom in de hogere groepen. Dit zorgt er voor dat we 
als school groeien en daar zijn we geweldig blij mee. Wel hebben we met alle ouders van zij-
instromers een gesprek en geven we duidelijk aan wat onze mogelijkheden als school zijn. We nemen 
geen kinderen aan waarvan we de zorg niet aankunnen om maar te kunnen groeien. Daar wordt elke 
keer zorgvuldig naar gekeken. De groepen zullen volgend schooljaar wel wat groter zijn dan 
afgelopen jaar, maar er was nog voldoende ruimte in de diverse groepen om dit op te vangen. We 
merken dat de ideeën over ons onderwijs in het dorp aan het veranderen zijn en dat ouders ook echt 
bewust bij onze school komen kijken voor hun kind. Dat is een goede zaak. Het afgelopen jaar hebben 
we veel aandacht besteed aan het uitdragen van ons onderwijs naar buiten en dat gaat nu zijn 
vruchten af werpen. Dat is fijn en zorgt ervoor dat we het voortbestaan van de Bienekebolders 
kunnen blijven garanderen.  
 
 
 
 

Gymlessen: 

Nieuwe kinderen:

Lokaalverdeling volgend schooljaar: 
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Op 4 september komt er een theatergroep een voorstelling geven voor groep 3-8. Na dit bezoek 
kunnen kinderen intekenen voor 5 theater workshops die op school gegeven worden. Dit is na 
schooltijd van 15.00-16.00 uur (kinderen worden vanaf 14.45 uur opgevangen). Data en kosten 
volgen nog.  

 
 
 

We zouden het bijna vergeten, maar groep 8 heeft ook nog even tussendoor meegedaan aan het 
verkeersexamen. En …ze zijn allemaal geslaagd!! Ook dat kon mooi nog doorgaan. Ze kunnen nu 
veilig naar de middelbare school. 
Gefeliciteerd allemaal!! 

 
 
 

We hebben vandaag een (wat aangepaste) Bienekeboldersdag gehad. Vanwege het slechte weer 
hebben we de activiteiten verplaatst naar binnen. Het was een erg leuke dag, met als verrassing 
lekkere frietjes en een snack tussen de middag. We moesten snel schakelen en ook nu weer waren 
ouders zo flexibel om mee te schakelen en te helpen waar het kon. Bedankt ook nu weer voor alle 
inzet!! 

        
 
 
 

Binnen onze school is een leesconsulente aanwezig. Ze stelt zich graag even aan jullie voor: 

 

Ik wil mijzelf even voorstellen, mijn naam is Lucinda Bienert. Ik ben 
leesconsulent en mediacoach voor de afdeling educatie bij Bibliotheek Midden-

Theater aanbod: 

Verkeersexamen:

Vakantie bibliotheek:

Bienekeboldersdag:
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Brabant. Een paar uur per week ben ik werkzaam voor de school en ondersteun de leerkrachten op 
het gebied van leesbevordering. 

Een paar kleine weetjes voor als de kinderen thuis gaan oefenen met lezen. 

Vijfvingertest  

· Wist je dat kinderen met de vijfvingertest kunnen kijken of een boek te moeilijk voor ze is? 

Zo werkt het: 

1. Lees een bladzijde uit het boek. 
2. Tel alle woorden die moeilijk zijn om te lezen op je vingers. 
3. Minder dan vijf vingers? Lezen maar! Meer dan vijf vingers? kies een ander boek en doe de test 
nog eens. 

· Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf 
meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs. Blijf voorlezen ook als de kinderen 
al in groep 8 zitten. Praten over boeken verhoogt het leesplezier. 

· Kinderen die meer lezen, lezen met meer plezier, zijn beter in taal en scoren hoger op de Cito 
eindtoets 

· Zorg dat kinderen boeken uitkiezen die aansluiten bij hun belevingswereld, zo blijft lezen leuk! 

Bij dit ouderbulletin zitten drie bijlages over lezen in de vakantie. 
Lucinda zal volgend schooljaar in elk bulletin een bijdrage leveren. 

 
 
 

In de envelop die de kinderen mee naar huis toe krijgen zit de kalender voor komend schooljaar. Een 
per gezin. Wanneer er meer kalenders nodig zijn vraag dat dan even aan de leerkracht. We hebben er 
op school nog liggen. Alle data die we nu al wisten staan erop. In de ouderbulletins noemen we 
steeds de andere extra activiteiten die jullie er zelf bij kunnen schrijven. 
 
 
 
 
 

Kalender:
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De laatste weken hebben we heerlijk kunnen gymmen bij Roef. De kinderen hebben daar 
softbalclinics gehad. Geweldig hoe er meteen met ons meegedacht werd in hoe we de gymlessen 
vorm konden geven zodra bekend werd dat we nog niet in de gymzaal terecht konden. 
Een verslag van Roef: 

 
Softbal clinics voor Basisschool De Bienekebolders. 

 

De afgelopen drie weken kregen alle kinderen van de groepen 3/4 en 5/6 softbal of Beeball clinics. 

Groep 7/8 hebben we zelfs vier keer mogen verwelkomen. Afgelopen vrijdag was de laatste keer. 

Alle kinderen hebben de kans gekregen om zich de basisbeginselen van de sport eigen te maken. En 

gaandeweg de tijd zagen we steeds meer mooie acties, pittige slagbeurten en slimme honklopen. 

De allerlaatste keer kregen ook twee leerkrachten de kans om te laten zien wat zij aan slagkracht in 

huis hadden. 

 

Bienekebolders het was hartstikke gezellig, dat vraagt om meer! 

 

In de zomervakantie zijn jullie iedere maandag tussen 18.15-19.30 welkom, op de sportvelden aan het 

Stokeind om mee te komen doen met de training. Je hoeft je niet van te voren in te inschrijven. 

Wil je graag meer informatie dan kun je een e-mail sturen naar anniehekker1960@gmail.com  of 

contact met ons zoeken via onze Facebook pagina honk- en softbal Roef Moergestel. 

 

Zien we jou op maandagavond? 

   
 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders 

Roef:

mailto:anniehekker1960@gmail.com

