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Bulletin 
Jaargang: 32, nummer 1A 

 
 
 

Beste ouders, 
We hebben vorige week al een eerste ouderbulletin gestuurd, maar natuurlijk hebben 
we nu nog meer informatie. Daarom toch nog even een kort ouderbulletin vandaag. 
 
We zijn heel fijn gestart afgelopen maandag met alle groepen op een leerplein. Voor 
mij was het dinsdag geweldig om te zien hoe alles al weer draaide. Vandaag hebben 
we met alle groepen het schooljaar geopend. We hebben even kort kennis gemaakt 
met alle nieuwe kinderen en de kinderen hebben de leerkrachten gezien die er 
vandaag waren. Daarna hebben we met een hoop kabaal het schooljaar officieel 
geopend. Heel mooi om te zien dat we met zo’n grote club bij elkaar konden zijn. 

 
 
 

11 september Jet  groep 2 
15 september Eden groep 2 
16 september Daan groep 8 
20 september Jaap  groep 7 
22 september Quin  groep 2 
23 september Saar  groep 7 
28 september Koen  groep 3 
 
 
 

Jarigen deze periode 

Van Simone

 

http://www.bienekebolders.nl/
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Nadat we dinsdag merkten dat het nog niet vlekkeloos liep bij het binnenkomen van 
de kleuters (en Yvonne gelukkig op tijd op de juiste plek was) hebben we het naar 
binnenkomen bij de kleuters aangepast. Yvonne en Inge hebben dit al 
gecommuniceerd via de app met de ouders.  We willen de ouders wel vragen om 
wanneer de kinderen met de leerkracht naar boven lopen, beneden afscheid te 
nemen. Wanneer de kinderen zien dat er nog ouders staan, draaien ze zich op de trap 
om om te zwaaien. Dat is niet prettig en geeft gevaarlijke situaties. We snappen heel 
goed dat het, zeker voor de ouders van groep 1, lastig is om niet mee de groep in te 
mogen. Vandaar deze tussenoplossing. Laten we er samen voor zorgen dat we zoveel 
mogelijk veiligheid creëren voor de kinderen.  

 
 
 

Op vrijdag 10-9-2021 gaan de kinderen weer genieten van een theatervoorstelling. 
Hieraan gekoppeld zitten theaterlessen die de kinderen van groep 3-8 kunnen gaan 
volgen na schooltijd. Voor het aanmelden voor deze lessen komt er nog een mail 
vanuit Star Class. Aan de lessen zitten kosten verbonden. Wij zorgen voor de locatie, 
Star Class voor de uitvoering. De lessen worden op dinsdag na schooltijd gepland en 
zullen op 28 september starten.  
 

 
 

Volgende week ontvangen jullie een link waarmee de toestemming voor het gebruik 
van beeldmateriaal van de kinderen aangegeven kan worden. We moeten dit elk jaar 
opnieuw vragen. In de app was het wat lastiger te regelen, via forms is dit makkelijker 
te realiseren.  

 
 

https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/21-09-sep/ouders-meet-up.html 
 

 
 

In de bijlage vinden jullie een vacature voor een pedagogisch 
medewerker bij Humankind.  
 

Binnenkomen van de kleuters 

Toestemming beeldmateriaal 

Vacature Humankind 

Theateraanbod

Nieuws vanuit de bibliotheek 

http://www.bienekebolders.nl/
https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/21-09-sep/ouders-meet-up.html
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Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 
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