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26 November 2019   MR-OR Jaarverslagen Jaarthema 

2  December 2019 20.00u OR bijeenkomst  

4  December 2019 11.45 u Presentatie ateliers 

5  December 2019   Sinterklaasviering 

 

 

 

 

20 November 2019 

 

 

 

Het volgende bulletin verschijnt op 12 December 2019 

  

Ateliers 

Bijzondere activiteiten 
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Na een geweldig kamp, waarin ik nogmaals heb kunnen zien waar de 

Bieneke groot in is, gaan we nu de sint- en kerstperiode in. Een 

spannende tijd voor veel kinderen. In de onderbouwgroepen zijn ze hier 

al volop mee bezig. De ateliers zijn inmiddels ook gestart. Met 

verbazing heb ik gezien hoe de middenstanders en verenigingen in 

Moergestel e.o. hier een bijdrage aan willen leveren. Wat geweldig dat 

dit op deze manier georganiseerd kan worden. Ik wil in dit ouderbulletin 

dan ook graag al deze ondernemers en verenigingen in het zonnetje 

zetten. Ook een woord van dank aan al die ouders die op het kamp of 

nu bij de ateliers helpen. Zonder jullie inzet kunnen we deze geweldige 

activiteiten niet door laten gaan. Ik hoop dat ik al deze betrokken 

mensen ook op dinsdag 26 november om 19.30 uur op school zie om alle 

plannen van de Bieneke te presenteren. Een tipje van de sluier,,, we 

nemen jullie mee in de ontwikkelingen waar we middenin zitten en in het 

vormgeven van het 30-jarig bestaan wat we dit schooljaar vieren. Ook 

de OR en MR nemen ons mee in wat er het komend jaar staat te 

gebeuren. Een avond die je niet kan missen dus. We starten om 19.30 

uur inloop vanaf 19.15 uur in het lokaal van Roel.  

De afgelopen weken was Mariette ziek thuis. We weten nog niet hoe 

lang dit gaat duren. Ouders van groep 5/6 nodigen we op dinsdag 26-11 

om 19.00 uur uit om bij te praten over de vervanging in de groep. We 

doen ons best om dit zo prettig mogelijk in te vullen.   

 

 
Donderdag  21  november kantoren wissel  

Maandag  25  november   

Dinsdag  26  november ’s avonds jaarvergadering 

Donderdag 28  november 

Maandag  2  december   

Dinsdag  3  december   

Donderdag  5  december 

Maandag  9  december 

Dinsdag  10  december 

Donderdag  12  december 

Vanuit de directie:

Aanwezigheid directeur/teamleider 
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Dinsdag 26 november vanaf 19.30 uur (inloop 19.15 uur) in het lokaal van Roel. 

 

 

 
In de week van 18- 22 november is het de week tegen kindermishandeling. In die 

week vragen we veel aandacht voor dit onderwerp. Er worden tal van activiteiten 

georganiseerd, ook voor het onderwijs, maar zeker ook voor inwoners van de regio 

Hart van Brabant. Bent u nieuwsgierig, ga dan naar www.zorgenomeenkind.nl/week 

waar u het complete programma vindt van de week. Op de jaarvergadering hebben 

we ouderkrantjes klaar liggen.  

 

 

 
De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het verbeteren van de 

zichtbaarheid van de Bieneke. We zijn er nog niet maar willen jullie even meenemen 

in wat we al gedaan hebben de afgelopen tijd en wat er nog komen gaat. 

Allereerst is de website en de opzet van het ouderbulletin aangepast. Ook hebben 

we gekeken naar de locatie van de kantoren en de ingang van de Bienekebolders. 

Vanaf deze week gaan de kantoren anders ingericht worden. Sonja (IB) gaat naar 

het kantoor beneden. Marianne en Simone gaan naar het kantoor naast de 

teamruimte (op de hoek bij de lokalen van gr 3 t/m 8) De ingang van de Bieneke 

gaan we dan verplaatsen naar de trap aan de achterkant. Deze komt uit bij het 

nieuwe directiekantoor. Hier moet ook nog een bel komen. De ingang voor de 

kinderen blijft gewoon bij het eigen lokaal. Er komen bordjes bij het hek die 

verwijzen naar waar de ingangen zijn. Kleine wijzigingen maar we hopen dat we zo 

duidelijker maken waar we zitten in het gebouw en vooral dat de Bieneke er nog is! 

Dit schooljaar bestaan we 30 jaar. Dit gegeven willen we ook groots aanpakken 

zodat we dit ook als PR moment kunnen gebruiken. Meer hierover zal tijdens de 

jaarvergadering en in de loop van het jaar duidelijk worden. Welke ouders willen er 

met ons meedenken om dit nog breder te trekken zodat we ervoor  

zorgen dat nieuwe ouders niet meer om ons heen kunnen. Wanneer 

je hierover ideeën hebt geef je op bij Inge of Simone. Dit kan  

via de mail of tijdens de jaarvergadering. Kortom veel  

ontwikkelingen op dit gebied.  

Jaarvergadering 

Week tegen kindermishandeling

Zichtbaarheid Bieneke
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Deze periode mogen we bij verschillende bedrijven komen kijken hoe het achter de 

schermen werkt, er zijn verenigingen die de deuren open hebben gezet om de 

kinderen actief bezig te laten zijn en er zijn ouders die een atelier vanuit een eigen 

activiteit verzorgen. Namens alle kinderen, team en ouders bedankt hiervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers 

 

 

 

 

 
 

Autobedrijf Donkers 

 

mailto:Obs.debienekebolders@opmaat-scholen.nl


  

OBS de Bienekebolders, Kloosterlaan 26, 5066 AN Moergestel 013-5136228 
Obs.debienekebolders@opmaat-scholen.nl www.bienekebolders.nl 

 
 

 
 

Wat hebben we de afgelopen weken veel ondernomen 

met de klas. Het thema vervoer, het kamp is net achter 

de rug en de week daarvoor mochten we naar Techniek 

ontdekrijk in Tilburg. Daar zijn wij ter voorbereiding op 

het kamp aan de slag gegaan met het thema uitvinders.  

 

De reis ernaartoe was al een avontuur. Met 

kinderdisco-liedjes in de auto bij Inge, gezellig bij de 

mama van Vigo of met een Donald Duck op de 

achterbank bij de papa van Robbe.  

 

Bij aankomst bleek er iets mis te zijn gegaan met een 

boeking van een andere school. Daarom zijn we met 

twee groepen aan de slag gegaan. Ter introductie 

hebben we naast een inleidend verhaal een filmpje 

gekeken van Studio Snugger: Wie haalt het afval in de 

ruimte op? 

De groepen kregen een uitdaging voorgeschoteld, namelijk: Vindt een machine of 

apparaat uit die ervoor zorgt, dat het afval in de ruimte wordt opgeruimd.  

Vol goede moed is in groepjes gewerkt aan de meest geavanceerde 

ruimtevoertuigen.  

De kinderen hadden de vrije keus om met verschillende materialen te 

werken. Bij de andere klas (groep 7) mochten onze kinderen lampjes 

bestellen die ze vervolgens zelf in het voertuig konden bouwen. 

Samenwerken was zo nu en dan nog een uitdaging. Toch is het alle 

kinderen gelukt met trots hun afvaloplossing te presenteren. Ruimte 

stofzuigers, vangnetten, welke afval naar de aarde transporteren en 

verbrandingsovens, welke het afval in de ruimte vernietigen. De 

kinderen van groep 3-4 zijn ware uitvinders! 

 

Groep 3-4 
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De komende periode staat natuurlijk in het teken van Sinterklaas. Als het allemaal 

maar goed gaat met bak-piet (welke zijn receptenboek kwijt is). Stel je voor dat 

heel Nederland van die zoute pepernoten moet eten… En groep 3-4, waren ze 

lekker?!  

 

 

 

 

 

 

 
Op dinsdag 12 november is de eerste bijeenkomst van de kinderraad geweest. Samen 

met de Vonder en Humankind bespreken we daar met de kinderen wat er 

anders/beter kan in de brede school. De Bieneke werd vertegenwoordigd door Jaap, 

Julia en Nora. Onderstaand probleem kwam naar voren in deze vergadering. Jaap 

heeft dit mooi verwoord.  

Beste ouders, 

Jullie weten dat de Bieneke en de Vonder op woensdagmiddag allebei om 12:30 uur uit 

school komen en dat wij met zijn alle tegelijk de fietsenstalling uit moeten maar dat gaat 

vaak lastig, omdat de meeste ouders daar staan. En ook, omdat het aan de kant waar de 

brandweer ook zit bijna alle ouders staan. En bij groep 5 en 6 (Vonder) bijna geen ouders 

staan. Daar komen we dus heel makkelijk voorbij. de kinderraad brede school heeft na 

gedacht over een oplossing. Als de ouders plaats maken voor de kinderen die er langs moet 

met de fiets en zich een beetje gaan verspreiden dan komen de kinderen er makkelijk langs, 

want als jullie op een hoop staan komen de kinderen er niet zo makkelijk langs. Hopelijk 

werkt de oplossing. 

 

 

 

 

 

 

Groep 7-8 

Kinderraad  
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Communievoorbereiding Oisterwijk en Moergestel 

In januari 2020 starten we met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie 

voor kinderen vanaf groep 4 uit Oisterwijk en Moergestel. Wij nodigen u van harte 

uit om naar de informatieavond te komen. Deze is op dinsdag 26 november van 

20:00 tot 21:00 in het Jozef centrum, Kerkstraat 95a, naast de Petruskerk in 

Oisterwijk. Ook als uw kind nog niet gedoopt is, dan bent u van harte welkom. Uw 

kind kan ook voorbereid worden op de doop. Op deze informatieavond zal er meer 

verteld worden over de inhoud en praktische zaken, zoals het inschrijven, de kosten 

en wanneer de lessen gepland zijn. Aanmelden voor deze informatieavond kan 

via ehc.moergestel-oisterwijk@jozef-parochie.nl, de contactpersoon is Sigrid Bouman. 

In Haaren zijn de voorbereidingen al begonnen, voor informatie kunt u contact 

opnemen met Carin van der Heijden (ehc.haaren@jozef-parochie.nl). Meer informatie 

kunt u ook op onze website vinden www.jozef-parochie.nl. 

Graag tot ziens op 26 november, namens de werkgroep, pastoor Francis de Meyer, 

Anne Marieke Posthumus en Sigrid Bouman 

 

 

Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 

Communie 
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