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Bulletin 
Jaargang: 32, nummer 2 

 

Beste ouders, 
Ik heb het verschijnen van het ouderbulletin een week naar voren gehaald. Er waren naar aanleiding 
van de versoepelingen vanaf 25 september ook wat wijzigingen voor ons. Om jullie niet te 
overspoelen met losse mails zit die informatie in dit bulletin. We zijn blij dat er weer meer mogelijk is 
de komende periode en gaan daar dan ook (voorzichtig) gebruik van maken. Dit is alleen mogelijk 
wanneer iedereen zich aan de geldende afspraken houdt. We hoeven in het onderwijs niet te vragen 
om een QR code, maar willen jullie wel vragen de regels die er nog steeds zijn in acht te nemen. Dus 
blijf thuis bij klachten en laat je testen. Wanneer je naar school komt voor een voorstelling oid gaan 
we ervan uit dat je geen klachten hebt. Het is ondoenlijk om hiervoor steeds een formulier in te 
vullen dus we vragen hiervoor echt jullie medewerking. Immers het is in het belang van ons 
allemaal dat er geen gekke dingen gebeuren en we als school gewoon open kunnen blijven. De 
regels voor wat betreft de quarantaine van kinderen zijn ook aangepast. Zie het bericht verder in dit 
bulletin. Ik merk inmiddels al wel bij collega directeuren dat het vaststellen van een nauw contact 
lastig is. Wanneer er een besmetting op school is zullen we altijd contact opnemen met de GGD en 
ons laten informeren over wat kan en moet. We blijven voorzichtig, maar doen wat mag!  

 
 

september 
23 Saar   groep 7 
28  Koen   groep 3 
Oktober 
2 Vive   groep 4 
7 Willem  groep 3 
9 Roel  groep 7-8 
10 Xavi   groep 2 
17 Josephine groep 6 
20 Thom  groep 5 
23 Raphael groep 3 

Jarigen deze periode 

Van Simone
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Donderdag 23 september alle kinderen vrij ivm studiedag 
Vrijdag 24 september  groep 1-2 vrij 
Vrijdag 1 oktober  groep 1-2 vrij  
Maandag 4 oktober  groep 1-2 vrij (let op ipv vrijdag) 
Woensdag 6 oktober  opening kinderboekenweek 
Vrijdag 8 oktober  circusvoorstelling door alle kinderen voor alle ouders 
Woensdag 13 oktober  Inloopochtend  
Vrijdag 15 oktober  1-2 vrij  
Donderdag 21 oktober   bulletin 3 
Vrijdag 22 oktober  1-2 vrij  
Maandag 25 oktober  herfstvakantie 

 
 
 

Hoewel het afgelopen jaar een vreemd jaar was zijn we tussen alle corona perikelen door ook goed 
bezig geweest met de ontwikkeling van ons onderwijs. Zo hebben we afgelopen jaar een nieuwe 
rekenmethode geïmplementeerd, zijn we verder gegaan met de ontwikkeling rondom List (waarbij de 
groepen 1 t/m 8 hier nu mee aan de slag kunnen) hebben we een kleuterobservatie-instrument 
ingevoerd en hebben we de bronzen audit rondom HPO gehaald. Hele mooie ontwikkelingen waar 
we dit jaar verder op voort kunnen borduren. Wat gaan we nu dit jaar verder aanpakken? 

 
• Opmaat traject Hoog Presterende Scholen.  

Afgelopen jaar hebben we de eerste audit voor dit traject positief afgesloten. We blijven hier echter 
nog steeds in verbeteren.  

• Onderwijs in groep 1-2 en de aansluiting daarbij tussen 1-2 en 3-4.   
Het komende jaar gaan we werken met een aparte groep 1 en 2 en gaan we de aansluiting tussen 2 
en 3 verder onderzoeken en uitbouwen. Groep 1-2 gaat verder aansluiten bij List en er wordt 
onderzocht hoe de kinderen van groep 2 en 3, door samen te werken en te spelen, dichter naar 
elkaar kunnen komen. Wat hierbij zal gaan helpen is dat beide groepen naast elkaar zitten op 
hetzelfde leerplein.   

• Expliciete Directe Instructie.  
Dit blijft een terugkerend item op de leerteam bijeenkomsten. We 
kijken dmv collegiale consultatie en klassenbezoeken hoe ver een ieder met deze ontwikkeling is. 
 
 
 
 
 
 

Bijzondere data deze periode

Doelen voor ons onderwijs in 2021-2022

http://www.bienekebolders.nl/
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• Taalonderwijs woordenschat, begrijpend lezen  
Op de Bienekebolders willen we meer lijn krijgen in de lessen begrijpend lezen en de aansluiting van 
woordenschat hierbij. Invoering Close Reading dit schooljaar. Hier zullen de meeste studiedagen het 
komend jaar door ingevuld worden. 

•  EGO werkvormen. Projectwerk.  
 In 2021-2022 willen we projectwerk combineren met Close reading om zo de aansluiting met het 
NKC volgend schooljaar beter te laten verlopen. Voor dit schooljaar in de groepen 5-8 een 
voorzichtige kennismaking met het NKC.  

• Samenwerking basisscholen binnen de Brede school.  
We zijn met diverse partners binnen de Brede School Moergestel. We kunnen gebruik maken van 
elkaar en van de mogelijkheden van het gebouw. Ook in 2021-2022 breiden we de samenwerking 
verder uit zodat we van en met elkaar kunnen leren en zo het beste voor de kinderen in Moergestel 
kunnen bieden. Dit doen we door deel te nemen aan “In de buurt gebeurt het”. Een project waar alle 
partners van de brede school aan deelnemen en waarin aansluiting wordt gezocht met externe 
partners.   
  
Naast deze ontwikkelingen blijven we ons verder ontwikkelen binnen de methode rekenkracht, 
methodiek Parwo en de methodiek List. Dit wordt begeleid door beide expertleerkrachten.   

 

 
 

In de Volkskrant van afgelopen weekend stond een artikel over de ontwikkeling van het NKC. Dit NKC 
is een initiatief van 4 besturen en Academica. Ook de Opmaatgroep neemt hier aan deel. Dat geeft 
ons de gelegenheid om hier ook bij aan te sluiten. Heel fijn, dit past namelijk heel mooi in de 
ontwikkeling van ons projectonderwijs. Op de Bieneke hebben we er voor gekozen om dit schooljaar 
eerst het taal/begrijpend leesonderwijs goed neer te zetten en volgend schooljaar de overstap naar 
het NKC te maken. We zullen dit schooljaar al wel wat proeflessen draaien om eens goed te kijken 
wat dit voor ons onderwijs betekent. In de link het artikel uit de Volkskrant.  
https://www.volkskrant.nl/a-bf6e6f4d  

 
 
 

Omdat vanaf 25 september ouders weer in school mogen gaan wij ook onze inloop weer in ere 
herstellen. Ik weet dat er ouders zijn die het nu rustiger vinden zonder inloop, daarom laten we de 
keuze bij jullie. Vanaf 8.15 uur is het weer mogelijk om de klas in te komen om de kinderen weg te 
brengen en even te kijken waar de kinderen mee bezig zijn, dat hoeft niet. Vanaf 8.15 staan de 
deuren in ieder geval weer open en wachten de leerkrachten in de groepen op 
de kinderen. Voor de kleuters betekent dit dat Hilde en Inge/Frauke in de klas 
blijven. Voor kinderen die beneden afscheid nemen van ouders en die daar graag 
opgehaald willen worden staat Yvonne om 8.25 uur beneden om ze mee naar 
boven te nemen.  Zo kunnen we aan iedereen tegemoet komen.  
 

Inloop ‘s ochtends

NKC

http://www.bienekebolders.nl/
https://www.volkskrant.nl/a-bf6e6f4d
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We merken dat het bij het overblijven onrustiger is dan voorgaande jaren. In de groepen worden de 
regels daarom nogmaals goed herhaald, maar we gaan de touwtjes ook wat meer aantrekken. Op het 
kasteel mogen alleen de kinderen van groep 1-4 spelen. Dit ivm de veiligheid van de kleinste 
kinderen. Ook hebben we de sancties voor wanneer kinderen zich niet gedragen aangescherpt. 
Wanneer kinderen zich niet gedragen en meermaals aangesproken moeten worden door de 
overblijfouders volgt stap 1. Dit is een time out plek bij het overblijven. Wanneer dit een volgende 
keer weer nodig is mag het kind de volgende keer niet mee naar buiten en informeren we ouders. 
Wanneer kinderen regelmatig over de schreef gaan gaat de leerkracht in gesprek met ouders. Een 
laatste sanctie kan ten slotte zijn dat het kind thuis moet gaan pauzeren. 
 

Belangrijk hierbij is dat we goed van de overblijfouders doorkrijgen wat er speelt zodat we hierop 
voort kunnen borduren in de klas. Geef het aan bij de leerkracht, bij Sonja of bij Simone wanneer 
kinderen zich niet weten te gedragen. Roel, Sonja en Mariette lopen regelmatig zelf mee buiten dus 
zijn ook daar aan te spreken.   
 
Natuurlijk gaan we ook kijken waar het gedrag vandaan komt. In de leerlingenraad gaan we navraag 
doen waar behoefte aan is en samen met de ouderraad gaan we kijken of we het overblijven 
uitdagender kunnen maken door het aanschaffen van nieuwe materialen.  

 
 
 

Er zijn een aantal dagen die anders op het kalenderoverzicht staan dan in de kalender van de 
ouderapp. Deze dagen staan goed gemeld op de ouderapp.  

• Op maandag 4 oktober zijn de kinderen van groep 1-2 vrij ipv op vrijdag 8 oktober.  

• Op vrijdag 3 december zijn de kinderen van groep 1-2 vrij ipv maandag 29 november.  

• Op vrijdag 24 december zijn de kleuters de hele dag vrij, de groepen 3-8 zijn vanaf 12.00 uur 
vrij 

 
 

Op woensdag 29 september hebben we de eerste leerlingenraad bijeenkomst. Dit jaar breiden we de 
leerlingenraad uit met een leerling van groep 4. 
In de leerlingenraad zitten dit jaar: 
Lenny 
Guusje 
Jools 
Esmee 
Coco 
 
 

Dagen uit de kalender die wijzigen bij groep 1-2 

Pauze middag  

Leerlingenraad 
 

http://www.bienekebolders.nl/
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We hebben ervoor gekozen om elk jaar een nieuwe verkiezing in de groepen te houden zodat er 
meer kinderen de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de leerlingenraad.  

 

 
 

Voor ons 30 jarig bestaan (schooljaar 2019-2020) hadden 
we een heel mooi programma bedacht. Helaas viel dit 
behoorlijk in het water door Corona. We kunnen nu 
eindelijk een van onze geplande vieringen gaan 
uitvoeren.  Op vrijdag 8 oktober gaan we met alle 
kinderen en geweldige circusvoorstelling in elkaar 
zetten. Dit doen we samen met Circus Tadaa. We 
kunnen dit niet zonder begeleiders. In totaal zullen we er 
20 nodig hebben. Voor de mensen die het leuk vinden 
om ons deze dag mee te helpen en dus het geluk hebben om het ontstaan van de acts mee te 
maken is er op donderdag 7 oktober van 19.30 tot 22.00 uur een uitleg door Jos Derks van Circus 
Tadaa. Dit zal in de teamruimte van onze school zijn. Graag aanmelden via Simone zodat we er 
samen een geweldige dag van kunnen maken.  
Natuurlijk zijn alle ouders van harte welkom om te komen kijken naar de voorstelling. We zijn druk 
bezig met alle voorbereidingen en houden jullie op de hoogte van tijden en locatie. Waarschijnlijk zal 
de voorstelling zijn tussen 14.00-15.00 uur.  
We zoeken voor deze dag ook nog iemand die tussen 14.00-15.00 uur opnames zou kunnen maken.  

 
 
 

Nu de ouders weer meer de school in mogen willen we ook de inloopochtenden in ere herstellen. De 
inloopochtenden zijn dit jaar op woensdag 13-10/15-12/10-3/18-5. Het eerste moment is van 8.30-
9.15 uur. Het tweede moment is van 9.30-10.00 uur. Deze inloop geeft een mooie inkijk in de 
dagelijkse lespraktijk en vooral dat is iets wat ik van ouders heb teruggekregen dat dat echt gemist 
werd het afgelopen jaar. We nodigen jullie uit om hier dan ook gebruik van te maken. De 
intekenlijsten zullen via de app gedeeld worden. Ook hier gelden de regels, blijf thuis bij klachten… 

 
 
 

Op woensdag 6 oktober hebben we de opening van de Kinderboekenweek. Deze 
is van 8.30-9.30 uur in de speelzaal. We heten jullie van harte welkom om hier in 
de speelzaal bij aan te sluiten. Een QR code hoeft in onderwijs gerelateerde 
situaties niet gevraagd te worden, wel vragen we jullie om de algemene regels in 
acht te nemen. Blijf thuis bij klachten! 
 

Kinderboekenweek  

Circusvoorstelling 

Inloop 
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Een van de tradities van de Bienekebolders is het schoolkamp voor de hele school. Het afgelopen jaar 
was dit door Corona niet mogelijk en hebben we alleen een kamp voor groep 7-8 gehad aan het eind 
van het schooljaar. (gelukkig kon dat wel) 
In november staat het kamp voor dit jaar op de planning en we gaan ervan uit dat het dit jaar wel 
doorgang kan vinden. We hebben de afgelopen jaren wel wat signalen van ouders gehad dat het voor 
de kleinste kinderen toch wel een hele onderneming is. Dat werd door de leerkrachten van groep 1-2 
beaamd. We hebben daarom voor de volgende opzet van het schoolkamp gekozen. 

• Groep 1-2 komt op dinsdag 2 november de hele dag naar het kamp, blijft ook eten en gaat na 
het eten naar huis. Op maandag 1 november komt deze groep gewoon naar school om zich 
voor te bereiden op het kamp. Op woensdag is deze groep vrij.  

• Groep 3-4 komt op maandag 1 november, blijft een nachtje slapen en gaat op dinsdag 2 
november na het eten naar huis. Groep 3-4 is op woensdag vrij.  

• Groep 5-8 komen op maandag 1 november en worden op woensdagochtend 3 november 
opgehaald. Ze blijven 2 nachten slapen.  

Op deze manier hebben we toch alle kinderen op de kamplocatie en creëren we het “wij” gevoel 
zonder de frustraties en angsten die veel jonge kinderen hebben over het slapen.  
Alle haal en breng tijden zullen we zo spoedig mogelijk communiceren. Het eindmoment van het 
kamp is al bekend, dat is om 10.00 uur in Loon op Zand.  

 
 
 

Na jarenlang geen stagiaires op de Bieneke gehad te hebben, zijn we sinds dit jaar de samenwerking 
met de Vonder aangegaan en vormen we samen een onderwijsnest.  
In de groepen 5-6 en 1 is op dinsdag een stagiaire aanwezig. Ze stellen zich even aan jullie voor.  

Hoi allemaal! 

Ik ben Rens, 20 jaar oud, en het komende half jaar kom ik stage lopen in 
groep 5/6 van juffrouw Mariëtte, van de Bienekebolders. Ik ben geboren 
en getogen in Swalmen (vlak boven Roermond), maar woon sinds dit 
schooljaar in Tilburg. Hier studeer ik de Academische Pabo. Dit is een 
combinatie van de ‘’normale’’ pabo op Fontys Tilburg, en een verkort 
traject van psychologie op de universiteit van Tilburg. In mijn vrije tijd 
wandel ik graag in de natuur, volleybal ik een aantal keren in de week, 
kook ik graag lekkere gerechten, en vind ik het leuk om wat gezelligs te 
doen met mijn vrienden. Ik heb ontzettend veel zin om het komend schooljaar 
stage te lopen op deze leuke basisschool! 

 

Schoolkamp 

Stagiaires op de Bienekebolders
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Mijn naam is Robin van der Steijn, ik ben 28 jaar en woon samen met mijn partner 
in Waalwijk. Dit schooljaar start ik mijn stage in groep 1/2 bij Yvonne van Bienekebolders (di). Naast 
mijn studie ben ik sinds dit schooljaar gestart als onderwijsassistent bij de groepen 1/2 op een 
basisschool in Waalwijk (wo-do-vr). Mijn drijfveer voor het leraarschap is om sociaal en creatief bezig 
te zijn. Mijn passie voor muziek sluit hier goed op aan (luisteren en maken). Ik haal plezier uit muziek 
en wil dit ook doortrekken in mijn manier van lesgeven. Ik wil ook kinderen meegeven door hard te 
werken, je plezier kunt halen uit verschillende dingen in het leven. Ik hoop de komende tijd mijn visie 
op het onderwijs verder vorm te geven door meters te maken bij de onderbouw. Ik kijk ernaar uit er 
voor de kinderen te zijn en te fungeren als rolmodel en coach.  

 

In het PO vervalt per 20 september het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling. 
Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen 
geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep of klas en individuele 
nauwe contacten en samenhang met de privé situatie 
 
Wat betekenen de versoepelingen voor het besmettingsgevaar in de klassen? (PO) Het bron- en 
contactonderzoek (BCO) voor leerlingen is versoepeld. Als een leerling positief getest is, blijft het kind 
thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school. Ouders ontvangen 
een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het ontstaan van 
ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel kunnen klasgenoten 
die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het 
besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter aantal besmettingen in de 
klas kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te 
geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD. 
 
Het advies blijft  gelden dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, benauwdheid 
en/of veel hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten. Uiteraard blijven 
kinderen die corona hebben thuis tot ze, na minimaal 7 dagen na de test, 24 uur klachtenvrij zijn. 
 
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september te vervallen. 
Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school, 
om bijvoorbeeld hun kind bij het klaslokaal op te halen en voor ouderavonden. Scholen kunnen wat 
betreft contact met ouders weer terug naar hun ‘oude’ beleid. 
 
In het basisonderwijs en het speciaal onderwijs vervalt het quarantaineadvies 
voor de hele klas bij een besmette leerling. Het advies om je bij klachten te laten 
testen bij de GGD blijft gelden. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in 
principe allemaal naar school. Eventueel geldt een uitzondering voor kinderen  

 

Nieuwe regels betreffende quarantaine/Corona op school

http://www.bienekebolders.nl/
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die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer. De advisering hierover loopt altijd via de GGD. Bij 
uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen 
geven, waaronder indien nodig een quarantaine- en testadvies voor de hele groep of klas. 
 
Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te bieden aan een leerling die kortdurend ziek thuis 
is, dus ook niet aan een individuele leerling die door aan Covid-19 gerelateerde ziekte of quarantaine 
tijdelijk geen fysiek onderwijs kan volgen. Wel wordt van scholen verwacht dat zij zich inspannen de 
continuïteit van het onderwijsprogramma te borgen, bijvoorbeeld door huiswerkopdrachten mee te 
geven. 
 
Indien de educatieve culturele onderwijsactiviteit onderdeel is van het schoolprogramma 
(curriculum), geldt dat deze zijn vrijgesteld van Corona Toegangs Bewijs (net als andere 
onderwijsactiviteiten), ook als deze buiten de onderwijsinstelling/school plaatsvindt. De 
ouders/verzorgers en onderwijspersoneel hoeven geen CTB laten zien als er een activiteit vanuit 
school wordt georganiseerd, zoals een viering of een musical.   
 

 

Onze scholen gaan de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling 
van onze leerlingen. In een eerder ouderbulletin heb ik jullie geïnformeerd over dit onderzoek en 
gevraagd of jullie toestemming geven om de resultaten va de kinderen door te sturen. Voor de 
nieuwe ouders ook nog even deze vraag. Lees even de inhoud van dit onderzoek, deze staat in de 
bijlage bij dit ouderbulletin. Wanneer je geen toestemming geeft laat dit dat even weten aan mij 
(Simone) zodat ik de gegevens van jullie kind eruit kan halen. 

 
 
 

• In de bijlage vinden jullie een uitnodiging  voor een webinar over cyberpesten voor de ouders 
van groep 5-8 op 30 september om 19.30 uur.   

• Flyer Kinderboekenweek 

• Flyer boeken sparen voor de basisschool 

• Brief Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 

 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 
 

 

Bijlage

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
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