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Bulletin 
Jaargang: 30, nummer 4  

 

 
4 tot 5 November 2019   Schoolkamp Groep 1-2 

4 tot 6 November 2019  Schoolkamp Groep 3-8 

5 November 2019  15.30u Ouders verwacht voor  

Kamp afsluiting groep 1-2 

6 November 2019    9.30u Ouders verwacht voor  

Kamp afsluiting Groep 3-8 

6 November 2019   10.00u Kleuters Groep 1-2 uiterlijk op school 

7 November 2019   10.30u Groep 3-8 uiterlijk op school 

8 November 2019    Email migratie 

11 November 2019   WBC ouder-kind gesprekken Groep 8 

14 November 2019   Studiedag alle kinderen vrij 

 

 

 
13 en 20 en 27 November 2019 Ateliers Groep 1-8  

 

 

 

Het volgende bulletin verschijnt op 21 November 2019 

 

 

Ateliers 

Bijzondere activiteiten 
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Een nieuw ouderbulletin vol belangrijke (en leuke) informatie. Veel leesplezier en 

vergeet vooral niet om dinsdagavond 26 november in de agenda te noteren. Vanaf 

19.30uur hebben we dan jaarvergadering waar ik je van harte voor uitnodig. Tot dan! 

 

Bijlage: folder ouders meet up bibliotheek op 12 november 

 

 

 
Maandag  4 november op kamp 

Dinsdag  5 november op kamp 

Donderdag  7 november 

Maandag  11 november 

Dinsdag  12 november 

Donderdag  14 november (studiedag) 

Maandag  18 november ‘s middags 

Woensdag  20 november 

Donderdag  21 november 

 
 

 

De e-mailadressen van school en medewerkers worden vanaf 11-11-2019 aangepast. 

@opmaat-scholen.nl wordt @opmaatgroep.com 

 
 
 

Een update van onze kant over de staking van 6 november. De vraag die ik aan het 

team stelde was heel makkelijk..."gaan we staken op 6 november?" Het antwoord 

was nog veel makkelijker..."we komen deze dag met de groepen 3 t/m 8 terug van 

schoolkamp, dat gaat dus niet." Dit geeft maar weer eens te meer aan hoe 

betrokken de leerkrachten van de Bienekebolders zijn. We gaan dus ook niet staken 

op 6 november. Dat neemt niet weg dat we de stakingsactie niet steunen. Ook wij 

ervaren op de Bienekebolders de werkdruk, het tekort aan leraren en het gemis van 

een behoorlijke beloning voor leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en 

directie. Ook wij vinden dat de minister ervan overtuigd moet  

worden dat het onderwijs een financiële impuls nodig heeft om  

problemen nu en in de toekomst op te lossen en toch gaan we  

 

Vanuit de directie:

Aanwezigheid Simone 

Email migratie 

Staking 
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niet staken....We vinden het namelijk ook belangrijk om uit te dragen wat een 

geweldig beroep we hebben.  

Een beroep wat we met passie en heel veel plezier uitoefenen.  

Waar we elke dag mogen genieten van de ontwikkeling die kinderen doormaken en 

het plezier waarmee ze nieuwe dingen leren. Waar we merken dat er zoveel ouders 

heel betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Daarom gaan we de dagen 

voorafgaand aan de staking vooral genieten van de mooie momenten van ons beroep 

en gaan we, ook al ondersteunen we de actie zeker, dus niet staken.... 

De kinderen van groep 1-2 worden 6 november uiterlijk om 10.00 uur verwacht op 

school. De kinderen van groep 3-8 sluiten op 6 november het kamp om 9.30 uur af 

en gaan om 10.00 uur naar huis. 

 

 
 

Op dinsdag 26 november om 19.30 uur hebben we voor alle ouders een 

jaarvergadering georganiseerd. In deze vergadering geven we naast een jaarverslag 

van de OR en MR ook een update over alle ontwikkelingen waar we als school bij 

bezig zijn. Denk hierbij aan het traject rondom woordenschatontwikkeling, List, 

vernieuwing in het rekenonderwijs en natuurlijk het HPO traject wat we stichting 

breed volgen. We hebben inmiddels diverse studiedagen gehad en willen jullie graag 

op de hoogte houden waar we nu staan en waar we uiteindelijk uit willen komen. 

Heel interessant voor jullie als ouders omdat het een goede inkijk geeft in de 

onderwijsvernieuwingen van de Bienekebolders. Bij een school waar de 

ouderbetrokkenheid zo hoog is verwacht ik veel van de opkomst. 

 

 

 

 

Omdat er wat verschuivingen in de oudergeleding van de MR zijn willen we ouders, 

die interesse hebben om aan te schuiven bij de MR, oproepen om zich te melden. 

Dus vindt u het leuk om mee te kijken naar onderwijsinhoudelijke processen en hierin 

het team scherp te houden…mail naar simone.versteeg@opmaat-scholen.nl  

 

 

 

 

 

Jaarvergadering  

MR 
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De afgelopen weken zijn er diverse keren studiedagen geweest voor de kinderen. Ik 

kan me voorstellen dat jullie je afvragen wat het team op dit soort dagen doet. 

Daarom even een inkijkje in de inhoud van zo’n studiedag. De meeste studiedagen 

staan in het teken van het HPO. Hoe kunnen we als school een lerende organisatie 

blijven en het beste uit onszelf en de kinderen halen. Hiervoor hebben we op 9 

oktober vooral gekeken naar wat de sterktes van het team zijn. We hebben 

competenties vastgesteld en zijn van daaruit verbindingen gaan leggen naar de 

behoeftes van het team. Woensdag 30 oktober hebben we dit verder uitgebouwd 

naar een antwoord op de vraag wat een ieder kan bijdragen aan het team en hoe 

we het team verder kunnen ontwikkelen. Dit alles zorgt ervoor dat we onszelf 

scherp houden en de kwaliteiten van elkaar optimaal kunnen benutten. Het is heel 

fijn om te zien hoe betrokken het team bij deze ontwikkeling is. De link met het 

EGO onderwijs is hierin ook heel belangrijk. We zien de overeenkomsten en kijken 

steeds wat een mooie bijdrage aan ons onderwijs zou zijn. Zo zorgen we er samen 

voor dat het onderwijs nog beter wordt. 

 

 
Dinsdag 29-10 zijn we met groep 5/6 naar het prehistorisch dorp in Eindhoven 

geweest. Daar zijn we in groepjes langs verschillende tijdperken gegaan o.a. de tijd 

van de jagers en verzamelaars, tijd van de eerste boeren, tijd van de Franken en 

Vikingen. We hebben veel gezien over hoe de mensen in die tijden leefden, maar ook 

veel zelf kunnen doen zoals brood bakken, munten slaan en vuur proberen te maken. 

Het was een hele leuke en leerzame ochtend. Alle rij-ouders bedankt dat jullie ons 

naar Eindhoven hebben kunnen brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPO 
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Wat gaat de tijd toch snel als het gezellig is in de klas! De herfstvakantie is alweer voorbij en we hebben al veel 
meegemaakt in groep 1-2. Onze klas wordt ook steeds gezelliger met alle nieuwe kinderen. Afgelopen tijd zijn Willem, 
Koen en Quinn nieuw gekomen in onze groep. Nu zijn Emma en Noud al aan het oefenen en zij starten aan het einde van 
de maand ook.  
Tijdens het thema ziekenhuis hadden we onze huishoek omgetoverd tot ziekenhuis en leerden we elkaar goed verzorgen. 
We leerden tijdens dit thema veel over ons eigen lichaam. We hebben ook hard gewerkt aan de ambulances die we zelf 
geknutseld hebben.  
Afgelopen maandag stond er ineens een krat met spullen in onze klas. Deze krat bleek van Gust te zijn! Gust kennen wij 
van het boekje garage Gust en hij heeft voor elk probleem een oplossing. Met deze krat spullen zijn wij nu zelf ook 
nieuwe dingen aan het uitvinden. Zo hebben we al een bus uitgevonden en een hele grote knikkerbaan.  
Wisten jullie ook dat wij een woordenmonster hebben in de klas? Dit monster heeft elke dag honger en daarom moeten 
wij hem het woord van de dag voeren. Het woord van de dag bedenken we zelf. We bepalen met de klas welk woord er 
bij deze dag past.  

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Fijn weekend! Team  

OBS de Bienekebolders. 

Groep 1-2 
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