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Bulletin 
Jaargang: 32, nummer 5 

 
 
9 december  Jim   Groep 7-8 
24 december Ize  groep 7-8 
26 december Esmee groep 5-6 
 Guusje groep 7-8 
28 december Pepijn  groep 7-8 
30 december Robbe groep 5-6 
31 december Noortje groep 7-8 
 Yvonne 
15 januari Ingrid   
 Merel  groep 7-8 

 
 
 

Maandag 20 december  kerstvakantie t/m zondag 9 januari 
Vrijdag 14 januari  groep 1-2 vrij 
Maandag 17 januari  start afname CITO 
Dinsdag 18 januari  MR vergadering 
Vrijdag 21 januari  groep 1-2 vrij 
Donderdag 27 januari  Bulletin 6 
Vrijdag 28 januari  groep 1-2 vrij 

 
 

  
De afgelopen week was het behoorlijk spannend. Blijven we open, gaan we eerder dicht. De berichten waren 
tot maandagochtend heel hoopvol. We zouden de laatste twee weken open mogen 
blijven en pas op 24 december de deuren sluiten. Maandagmiddag sijpelde de eerste 
berichten door dat we misschien toch eerder dicht zouden gaan. Alles zou echter, 
ondanks aandringen van de onderwijsraad om dit toch echt eerder te doen, pas op 
dinsdagavond duidelijk worden. We hebben na de mededeling dinsdagavond de 
schouders eronder gezet om jullie zo snel mogelijk op de hoogte te stellen wat dit voor  

Jarigen deze periode 

 

Bijzondere data deze periode

Van Simone 

Gefeliciteerd  allemaal!!! 
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ons zou betekenen. Dit alles hebben jullie in de mail van gisteren kunnen lezen. We gaan dicht, geven geen 
thuisonderwijs, en vangen de kinderen wanneer dit niet anders kan op. Dit laatste doen we natuurlijk met alle 
liefde. We begrijpen namelijk heel goed hoe dit jullie ook als ouders weer rauw op jullie dak viel. Ook hier 
moest er door de leerkrachten (die immers ook allemaal zelf kinderen hebben) van alles geregeld worden. 
Maar we hebben gemerkt dat we ook dit weer aankunnen. Dankzij de hulp van superouders konden we de 
kerstviering verplaatsen en kunnen we samen met de kinderen dit kalenderjaar op een fijne manier afsluiten. 
We hopen op betere tijden in 2022, maar weten ook dat we nog niet klaar zijn met dit vervelende virus. 
Ondanks alles hebben we dit afgelopen jaar ook veel lichtpuntjes gezien. De saamhorigheid en samenwerking 
is groot en we vangen alles samen op. Ik wil jullie dan ook bedanken voor jullie vertrouwen in de 
Bienekebolders dit afgelopen kalenderjaar. Met alle lieve berichten en steun van ouders hebben we het voor 
elkaar gekregen om ook dit kalenderjaar weer te zorgen voor goed onderwijs voor de kinderen. Wij hebben 
gemerkt hoe veerkrachtig we zijn (al is de vakantie nu meer dan welkom…) en dat 
we met jullie steun alles aan kunnen. Bedankt!  
 
Maak er een fijne vakantie van. Geniet van elkaar! Ik hoop dat jullie in 2022 veel 
lichtpuntjes mogen hebben en dat 2022 een top jaar wordt. Wij gaan ervan uit dat 
we elkaar op 10 januari weer zien op school om, waarschijnlijk helaas alleen met 
de kinderen, te toasten op het nieuwe jaar! 
 

 

 
 

We zijn van 20-12-2021 t/m 9-01-2022 gesloten. In de week van 20-12 zijn we wel open voor noodopvang 

alleen wanneer dit uiterlijk vrijdagmorgen 17-12 is gemeld bij Simone.  
 
 
 

Wat waren we blij dat we Sinterklaas live op school konden ontvangen. En wat was het gezellig. Sint had 
doordat we met kleine groepen bij hem langs gingen alle tijd voor alle kinderen. Kinderen konden vragen 
stellen (hij wist zelfs alle antwoorden…) en kregen hele leuke cadeautjes mee naar de klas. Het was een hele 
fijne dag. Een groot woord van dank aan de OR voor alle fijne hulp.  
 

Corona update 

Sinterklaas 

http://www.bienekebolders.nl/
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Op dinsdag kregen we te horen dat de scholen definitief eerder dichtgingen. 
Dinsdagavond was er al een extra OR overleg en lagen de plannen klaar voor 
donderdag. Het kerstfeest kon inclusief lunch naar voren gehaald worden. Naast allerlei 
leuke activiteiten in de groepen kregen de kinderen dus ook heel veel lekkere dingen.  

Kerstviering  
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Croissantjes, cake, chocomel, broodjes, tomaatjes, komkommer, ranja en nog veel meer. Het was zelfs nog 
mogelijk om voor alle kinderen een klein cadeautje te regelen zodat ze nog een extra lichtpuntje hebben in de 
vakantie.  

 
 

 
 
 

In de bijlage bij dit bulletin een brief van Moergestel Kerstdorp met daarin allerlei leuke activiteiten voor de 
kinderen rondom Kerstmis.  

 
  
 

Een wens van de kinderraad was de aanschaf van doeltjes voor het spelen tussen de middag bij Stanislaus. Dit 
is inmiddels heel mooi geregeld door de OR. Er zijn ook weer extra springtouwen en ballen dus de kinderen 
kunnen zich prima vermaken in de pauze.  

 

 
 

Helaas moeten we ook de verzette OR en MR bijeenkomst op 14 december annuleren. Het jaarverslag van de 
MR stuur ik in dit bulletin als bijlage mee en zal ook op de website en in de app bij de documenten van de MR 
komen. Het jaarverslag met de bijbehorende verantwoording van de cijfers is in de zien bij de voorzitter van de 
MR, Marieke Fleuren. Aan de bijeenkomst was ook een thema avond verbonden. Deze verplaatsen we naar 
het voorjaar in de hoop dat we dan weer met wat meer mensen bij elkaar mogen zijn. Een nieuwe datum volgt 
nog.  

 
 
 

We hebben na overleg met de werkgroep van de JOOP-tuin toch besloten om een eigen 
stukje tuin voor de Bienekebolders te behouden. We zouden het leuk vinden wanneer 
we iemand kunnen vinden die samen met onze vrijwilligers en de kinderen deze 
schooltuin kan onderhouden. Vind je dit leuk? Meld je dan aan bij Simone.  
 

Kerstdorp Moergestel 

OR 

Kinderraad 
 

Moestuin 

Namens het team en de kinderen een 
groot woord van dank aan alle ouders 
van de OR voor alles wat ze weer 
hebben kunnen regelen voor ons!!! 
 

http://www.bienekebolders.nl/
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Misschien hebben jullie van de kinderen al meegekregen dat we in de groepen bezig zijn met een andere opzet 
bij begrijpend lezen. Vorig schooljaar zijn we gestart met Close Reading. Daar hebben we vorig en dit 
schooljaar een aantal studiemomenten over gehad. Zo ook afgelopen week. We zijn inmiddels zo ver dat de 
leerkrachten zelf lessen ontwerpen voor Close Reading. Het idee achter Close Reading is dat begrijpend lezen 
niet als alleenstaand vak gezien wordt. In de oude begrijpend leeslessen behandelden we teksten die speciaal 
voor begrijpend lezen gemaakt werden. Nu zijn we vooral bezig met rijke teksten. Teksten die de kinderen op 
allerlei plekken tegenkomen en dus niet speciaal voor het begrijpend lezen geschreven zijn. In de volgende 
uitzending van Zondag met Lubach wordt nog eens uitgelegd waarom lezen en  begrijpend lezen zo belangrijk 
is. (Met excuses voor het soms grove taalgebruik…) Begrijpend lezen | Zondag met Lubach (S12) - YouTube 

Gelukkig zien we bij ons op school dat het plezier in lezen niet alleen door LIST steeds meer toeneemt (op de 
leesmonitor van de bibliotheek die we jaarlijks afnemen stijgen we nog steeds wanneer het gaat om 
leesplezier) maar nu dus ook door de inzet van Close Reading. Geen signaalwoorden, geen puzzelend lezen, 
geen trucs aanleren, maar teksten gebruiken zoals ze bedoelt zijn. Een hele mooie ontwikkeling waar we op de 
Bienekebolders heel trots op zijn!  

 

Voor de periode tussen de kerstvakantie en de carnavalsvakantie zoeken we nog wat ouders die kunnen 
helpen bij het overblijven. 
Data die nu nog open staan zijn: 

• Donderdag 20-01 

• Donderdag 27-01 

• Donderdag 3-02 

• Dinsdag 15-02 

• Donderdag 17-02 

• Donderdag 24-02 

• En donderdag 10-03 
Wanneer je op een van deze data kan geef dit dan even door aan Simone. Alvast bedankt! 

 
 

Zoals jullie in een eerder bericht al hebben kunnen lezen gaat de geplande avond helaas nog niet door. We 
kijken in het nieuwe jaar naar een nieuwe datum in het voorjaar voor de geplande thema avond.  

 
 
 

In de bijlage de nieuwsbrief van de bibliotheek en de Mathilde advieslijst vol met allerlei nieuwe leuke boeken. 

 
 

In de bijlage een uitnodiging voor alle ouders van (pre)pubers uit de Gemeente Oisterwijk, 
Moergestel en Haaren, voor een online ouderavond op 26 januari. 
Het gaat deze avond over het puberbrein en het effect van alcohol en drugs. En 
over hoe hard ouders dan juist nodig zijn 
 

Team OBS de Bienekebolders. 

Close reading 

Overblijven 

Algemene ouderavond/jaarvergadering

Bibliotheek

Van de gemeente

http://www.bienekebolders.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=lelWCw3GmSo

