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Bulletin 
Jaargang: 30, nummer 3  

 

 
 

7  Oktober    Dag van de leraar 

7  Oktober    Inloopochtend 8.30u-9.15u  

7  Oktober    Inloopochtend 9.30u-10.00u 

8  Oktober    MR 17.30u  

8  Oktober    Gezamenlijk MR en OR 19.00u-20.00u 

8  Oktober    OR 20.00u 

9  Oktober    Studiedag. Alle kinderen vrij  

10  Oktober    Roel jarig 

13  Oktober    Einde Kinderboekenweek 

12-20 Oktober 2019  Herfstvakantie  

21  Oktober    Luizencontrole 

23 Oktober   Theater gr 5-6 Artemis oorlog 10.00u Tiliander  

26  Oktober   Sonja jarig 

 

 

Het volgende bulletin verschijnt op 31 Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere activiteiten 
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Beste ouders, 

Vanaf 1 oktober ben ik 3 dagen per week beschikbaar voor de Bienekebolders. In het 

kopje aanwezigheid directeur zal ik steeds aangeven welke dagen ik aanwezig ben. 

Soms zijn er ook afspraken bovenschools gepland, maar dan is het team daarvan op 

de hoogte. U ziet dan in het overzicht maar twee dagen staan. Ik heb al met veel 

ouders kennis kunnen maken. Fijn om te zien dat ouders zo betrokken zijn bij school. 

Voor de ouders bij wie dit nog niet gelukt is, loop gerust even bij me binnen 

wanneer er vragen zijn of om te zien welk gezicht er achter mijn naam schuilt. 7 

Oktober is de inloopochtend. Ook dan is er ruimte om even kennis te maken. 

 

Vanaf 1 oktober is ook de nieuwe website actief. Neem eens een kijkje op 

www.bienekebolders.nl. we gaan de website zelf beheren dus proberen hem ook up 

to date te houden. Ook de lay out van het ouderbulletin is opgefrist, Dit 

ouderbulletin blijven we gewoon gebruiken voor onze communicatie naar ouders toe. 

Ik hoop op een mooie samenwerking samen. 

 

Groetjes, 

Simone Versteeg 

 
 

 
 
Donderdag 3 oktober 

Maandag 7 ’s ochtends, dinsdag 8 ’s middags, woensdag 9 oktober  

Maandag 21, dinsdag 22, donderdag 24 oktober 

Dinsdag 29, woensdag 30 oktober 

Maandag 4, woensdag 6, donderdag 7 november 

 

 
  

Vanuit de directie:

mailto:Obs.debienekebolders@opmaat-scholen.nl
http://www.bienekebolders.nl/
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Wat een spetterende opening van de Kinderboekenweek hadden we afgelopen 

woensdag. Heel leuk om te zien dat de kinderen samen met juf Ingrid een geweldig 

toneelstuk in elkaar hebben kunnen zetten en het lef hadden om dit voor alle 

kinderen op te voeren. 

 

 
 

 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een aantal vaste overblijfkrachten. 

We bedanken hen voor alle tijd en energie die ze in het overblijven hebben 

gestoken. Er valt nu natuurlijk wel een gat in de bezetting van het overblijven. We 

hopen dat er ouders zijn die ons hiermee kunnen helpen. Wanneer dit zo is kunt u dit 

laten weten aan Dhr. Claasen, de coördinator van het overblijven, via 

tacmclaasen@gmail.com of aan een van de leerkrachten. We hopen op uw 

medewerking om het overblijven op dezelfde manier voort te kunnen zetten. 

 

 

 

Bijlage:     Uitnodiging open dag brandweerkazerne Oisterwijk 

Spaakreflectoren gemeente Oisterwijk 

 

 

 

 

Op 7 oktober is de dag van de leerkracht. Een mooie dag om de leerkrachten eens 

in het zonnetje te zetten.  

 

 

 

 

In oktober start de Brabantse zichtbaarheidsactie voor basisscholen.  

De gemeente Oisterwijk heeft er voor gekozen om bij deze actie 

een opvallend pakketje voor de kinderen te maken. In het pakket  

zit een rugzak met reflecterende band, 4 spaakreflectoren voor in 

 

de fietswielen en een smiley sleutelhanger om aan de jas, fietssleutel of rugzak te 

hangen. In de bijlage zit een instructie hoe u de spaakreflectoren kan bevestigen. De 

kinderen krijgen dit pakketje vandaag mee. 

Opening Kinderboekenweek.  

Overblijven 

Formulieren 

Dag van de leerkracht 

 

Brabantse zichtbaarheidsactie 
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Moestuin  
 

Op de Brede school hebben we de Joop tuin, een moestuin voor alle kinderen.  

De Bienekebolders heeft 2 percelen waar groepjes kinderen met elkaar werken en 

van alles leren over groentes, kruiden, telen en oogsten. Natuurlijk is het onderhoud 

zoals schoffelen ook heel belangrijk. Meestal is dit op vrijdagmiddag onder vrije 

keuze en soms ook op een ander moment.  

Marieke Dekker heeft dit een paar jaar vanuit de Bieneke gecoördineerd, plannen 

gemaakt en ook de activiteiten in de moestuin met kinderen begeleid. In het 

voorjaar is de moestuin ook een activiteit tijdens ateliers. Wij willen haar heel 

hartelijk bedanken voor haar inzet en inspiratie.  

Martien Ketelaar en Suzanne Nouwens gaan het stokje van haar overnemen wat 

betreft het werken met kinderen in de moestuin. Sonja Wegerif neemt de 

coördinatie over van Marieke.  

Wij zoeken nog enthousiaste ouders die misschien eens mee wil helpen met een 

groepje kinderen in de moestuin. Dit kan met bv. een paar kinderen uit de groep 

waar uw kind inzit. Wie heeft er een beetje groene vingers, neem dan contact op 

met de groepsleerkracht of Sonja Wegerif (tel. 06 21237996). Marieke blijft komend 

jaar nog zijdelings betrokken bij onze moestuin.  

 

 

  

 

Met nog maar een ruime week te gaan tot de herfstvakantie, lijkt de 

zomervakantie alweer heel lang geleden. We hebben een fijne start gemaakt in het 

nieuwe schooljaar met een klein, gezellige klasje!   

 Voor de kinderen van groep 3 kan de overgang van groep 2 naar groep 

3 best groot zijn, en samen vinden we daar onze weg in. Elke dag is er nog tijd om 

te spelen in de eigen groep en ook bij groep 1/2 zijn ze nog steeds welkom om te 

komen spelen en helpen!   

 De kinderen in groep 3 zijn begonnen aan hun reis door Leesstad. Samen met 

buschauffeur Ben Bus maken ze dit schooljaar een reis door Leesstad en stoppen ze 

bij 12 verschillende haltes. Bij elke halte hoort een wereldoriënterend thema. En bij 

elke halte is natuurlijk veel te ontdekken en te lezen! Zo hebben we 

uitgebreid stilgestaan bij het thema rondom de boom en de herfst. We hebben veel 

nieuwe woorden geleerd en hier ook leuke spelletjes en opdrachten mee gedaan.  

 De kinderen in groep 4 hebben eerst de tijd gehad om de kennis van groep 3 weer 

even op te frissen en inmiddels zijn ze al druk aan de slag met nieuwe lesstof. Zo 

zijn we bijvoorbeeld begonnen met het rekenen over het tiental.  

Groep 3-4 
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 Momenteel is onze groep ondergedompeld in het thema ‘Reis Mee’ van de 

Kinderboekenweek. We hebben een vliegtuig en bus in onze klas en ook een 

reisbureau mag niet ontbreken. De kinderen zijn hier druk bezig met reizen 

uitstippelen, paspoorten en tickets regelen en inchecken zodat de reis kan 

beginnen!   

 Natuurlijk wordt er deze periode extra veel voorgelezen, zowel door ons als door 

andere leerkrachten en (groot)ouders. En dat vindt onze groep erg fijn, want ze zijn 

dol op verhalen!  

 Tot slot enkele foto’s van de eerste weken in groep 3/4:  
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En zo is het al weer oktober. Als ik terug kijk over de afgelopen weken, kan ik 

stellen dat we met de klas een goede start hebben gemaakt. Natuurlijk was het 

hier en daar even (flink) wennen, maar dat mag. De eerste gesprekken met groep 7 

zijn al weer gepland, deze staan vooral in het teken van kennismaken. De eerste 

gesprekken met groep 8 volgen in november, deze zullen al wat meer in het teken 

staan van terugkijken en vooruitkijken (naar het VO). In de klas zijn we de 

afgelopen weken bezig geweest met het thema landen. Dit sluiten we deze en 

volgende week af. Na de vakantie zullen we naar het kamp toe gaan werken, met 

als thema uitvinders. Veel kinderen kijken nu al uit naar het kamp. Belangrijke zaken 

als mag er snoep mee en hoe laat moeten we naar bed, kunnen maar op tijd 

duidelijk zijn. Sommige kinderen kijken graag erg ver vooruit en willen het al over de 

musical hebben, dit gesprek hebben we nog maar even geparkeerd.   

 

De leeshoek 

 
Welkom in deze nieuwe, vaste rubriek van het ouderbulletin: de leeshoek!   

In deze rubriek vindt u informatie over van alles wat met lezen te maken heeft. 

Dat kunnen uiteenlopende onderwerpen zijn, zoals informatie vanuit de bibliotheek, 

voorlezen, leeservaringen van kinderen en bijvoorbeeld boekentips.  

  

In deze editie willen we graag het lenen van boeken centraal stellen. In al onze 

groepen zijn boeken aanwezig waar kinderen op school in kunnen lezen. Daarnaast 

heeft De Brede School een collectie van De Bibliotheek op School. Ook daar kunnen 

kinderen boeken lenen om op school te lezen. Deze twee collecties zijn dus bedoeld 

voor het lezen op school.  

  

Natuurlijk is het ook heel belangrijk en leuk dat kinderen thuis lezen! Daarom willen 

we graag jullie aandacht voor onderstaande informatie vanuit Bibliotheek Midden-

Brabant. Zoals u wellicht weet, is er in de bieb in Moergestel geen kindercollectie 

aanwezig. Voor het lenen van boeken kunt u terecht in de bibliotheek 

van Oisterwijk. Deze vestiging is op werkdagen geopend van 09.00 tot 23.00 uur en 

op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is het mogelijk om boeken te 

reserveren en deze op te halen bij de bieb in Moergestel (Sint Jansplein 5a). Een 

gratis service vanuit de bibliotheek!   

  

Bericht van de bieb: Flink veel lenen met gratis jeugdabonnement!  

Groep 7-8 
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Ben je jonger dan 13 jaar? Dan kun je gratis lid worden van de  

Bibliotheek en kun je heel veel lenen!  

Met een Jeugdpas kun je:  

 Jeugdboeken lenen. (Leentermijn: 3 weken, leengeld: gratis)  

 Jeugd-dvd’s lenen. (Leentermijn 1 week, leengeld: € 3,00 per dvd.)  

 Games lenen. (Leentermijn: 3 weken, leengeld: € 3,00 per game.)  

 Verlengen tegen dezelfde kosten als de uitlening.  

 Tot drie titels tegelijk gratis (online) reserveren.  

 Eén uur per dag gratis gebruikmaken van internet op de publiekscomputers.  

  

Lid worden? Kom met één van je ouders tijdens service-uren (dagelijks van 14-18u) 

naar de Bibliotheek en schrijf je in!   

 

 

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekmb.nl/jeugdabonnement  

  

 

 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 
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