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Jaargang: 31, nummer 6 

 
 

 
24 december Ize  
26 december Guusje  
28 december Pepijn 
30 december Robbe 
31 december Noortje 
 Yvonne  
15 januari Merel 
 Ingrid 
27 januari Eline 

 
 
 

16-18 december School gesloten behalve voor de Noodopvang 
Maandag 21 december-zondag 3 januari vakantie 
4-15 januari  School gesloten behalve voor de Noodopvang 
Woensdag 20 januari Start nationale voorleesdagen 
Vrijdag 22 januari Groep 1-2 vrij 
Donderdag 28 januari Bulletin 7 
Vrijdag 29 januari Groep 1-2 vrij  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen  

Belangrijke data 

 

http://www.bienekebolders.nl/
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Wat een mooie en sfeervolle tijd is dit altijd. Ook al heeft deze laatste week een hele andere wending 
gekregen dan verwacht, de verbondenheid is alleen maar meer voelbaar. De mailtjes, kaarten en appjes, de 
onverwachte traktaties voor het team, geweldig om te merken hoe iedereen met ons mee leeft. We hebben in 
de afgelopen 2 dagen weer een onwijs lastige taak gehad, maar…het is ons gelukt om dinsdag alle kinderen 
alles mee te geven en ook de noodopvang al rond te hebben. Deze dagen gebruiken de leerkrachten om qua 
planning de puntjes op de i te zetten. Dinsdag hebben we ook met de kinderen nog genoten van alles wat de 
ouderraad al had voorbereid. 
De afgelopen weken merkten we al wel (net als zovelen met ons) dat de druk toenam. Hoe lang zou het duren 
voor we ook daadwerkelijk met een positieve test te maken zouden krijgen…. De kerstvakantie komt dan ook 
als geroepen. Echt even de tijd om op te laden en te genieten van de eigen familie. Ik gun het iedereen om dat 
de komende periode ook te doen. Neem de tijd voor elkaar en probeer samen (voor zover dat kan en mag) er 
een mooie 2 weken van te maken. We zien iedereen graag weer gezond en wel online terug op maandag 4 
januari. Een hele fijne vakantie, kerstdagen en jaarwisseling. Zorg goed voor jezelf en elkaar. We hopen dat er 
in 2021 weer wat meer mogelijk is, zodat we alles wat in 2020 niet door kon gaan nog in kunnen halen. Door 
ons nu goed aan de regels te houden is dat misschien eerder mogelijk. 
 

 
 

 
 

Ook doen we dit jaar weer mee met de boekenbingo. We gaan wederom de uitdaging aan om 60 
geselecteerde boeken met de hele school te lezen en over alle boeken een recensie te schrijven. 
Vorig jaar viel dit gedeeltelijk in het water door de sluiting van de scholen. We hopen dat we het 
nu helemaal af kunnen maken.  Hoe we dit nu gaan doen horen jullie nog van ons. 
 

 
 

De afgelopen weken is Marianne weer rustig aan het opbouwen om weer meer op de Bienekebolders te zijn. 
2x per week komt ze ons weer helpen met allerlei administratieve taken. Fijn om haar weer op school te 
hebben. Op maandagmiddag komt Claudia nog extra om ons te ondersteunen. Fijn dat ze dit nog wil doen 
voor ons. 
 
 
 
 
 
 

Boekenbingo 

Vanuit de directie:

Af/aanwezigheid Marianne 

http://www.bienekebolders.nl/
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Sommige ouders weten niet hoe in te loggen in MOO. (In MOO staan al onze programma’s en de 
kinderen kunnen ook in hun eigen outlook om teams op te starten.) Hieronder een uitleg. Probeer dit 
deze week nog even uit zodat het inloggen na de kerstvakantie makkelijker gaat. Bij vragen mail 
Simone even. 

• Wanneer je de laptop opstart ga je naar de site van moo.nl (zoeken via Google)kies de juiste MOO 
versie (dat is de bovenste met de blauwe letters 

• Rechts bovenin staat inloggen. Klik daar op  
• Gebruikersaccount  voornaam.achternaam@leerling.opmaatgroep.com invoeren en op wachtwoord 

klikken 
• Er verschijnen nu allemaal plaatjes 
• In de tas van het kind zit de inlogcode met drie plaatjes. 

 
 

Na de vakantie gaan we de inlogcodes voor de enquête in Vensters weer naar jullie doorsturen. Vensters heeft 
een koppeling met scholen op de kaart en is onze jaarlijkse enquête onder ouders en leerlingen over de 
kwaliteit van ons onderwijs. Scholen op de kaart is voor iedereen toegankelijk en wordt vaak gebruikt door 
nieuwe ouders om scholen te vergelijken. Na de vakantie de codes, nu alvast de aankondiging hiervoor.  
 

 
 

Woensdag 9-12 is Ingrid geslaagd voor de opleiding specialist jeugdliteratuur. Fijn om 
zoveel expertise in huis te hebben. Gefeliciteerd namens ons allen, Ingrid! 

 
 
 
 

 
 

de afgelopen weken heeft de OR zich weer geweldig ingezet om zowel het Sinterklaas als het kerstfeest een 

mooie sfeervolle invulling te geven. Daar zijn ze absoluut in geslaagd. De mooie versieringen, het organiseren 

van het kerstontbijt hebben hier een grote rol in gespeeld. Fijn dat we in deze lastige tijd zo kunnen bouwen 

op de ouders van de OR. Bedankt voor jullie inzet. Niet alleen nu, maar ook in het 

afgelopen jaar 

 

 

Opleiding specialist jeugdliteratuur

Versieringen/activiteiten OR 

Inloggen in MOO

Vragenlijst Vensters

http://www.bienekebolders.nl/
http://moo.nl/
mailto:voornaam.achternaam@leerling.opmaatgroep.com
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Nogmaals een oproep voor het invullen van een vragenlijst over gezondheid  
De vragenlijst staat op de website van de GGD Hart voor Brabant, met wie we samenwerken. Het invullen 
duurt ongeveer 20 minuten. Heb je meer kinderen in groep 1 t/m 5? Dan kun je de vragenlijst voor elk kind 
afzonderlijk invullen. Je hoeft nergens jouw naam of die van jouw kind in te vullen. Zo weet niemand van 
welke ouder de ingevulde vragenlijst is. De kinderen van groep 6-8 vullen de lijst zelf op school in. Ook dit is 
anoniem. 
 · Ga voor het invullen van de vragenlijst naar www.ggdhvb.nl/GS.  
· Klik op: ‘Naar de vragenlijst Gezonde School voor ouders van kinderen in groep 1 t/m 5’.  
· Vul de vragenlijst in vóór 31-12-2020. 

 
 
 

Speel mee met Star Class 
In november hebben wij met veel plezier de cursus “kennismaken met theater” afgerond op OBS De 
Bienekebolders. Vanaf 5 januari 2021 gaan we door en bieden wij de Star Class productiecursus aan.  De cursus 
is uitgesteld. Een nieuwe datum volgt.  
 
Het concept  
Dit traject is geschikt voor kinderen van groep 3 tot en met 8. De productiecursus is erop gericht om samen 
met de kinderen toe te werken naar een theatervoorstelling van circa 30 minuten. De voorstelling wordt op 
maat geschreven vanuit de ideeën van de kinderen.   
 
De uitvoering  
Aan het einde van de cursus wordt de voorstelling aan ouders, vrienden en bekenden getoond.  
 
Cursusdata            
Data :  5 januari, 12 januari, 19 januari, 26 januari, 2 februari, 9 februari 
23 februari, 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart   
De cursus is uitgesteld. Nieuwe datum volgt. Wacht nog even met inschrijven tot we meer duidelijkheid 
hebben. 
 
Tijden :    15:00 tot 16:00 (kinderen worden vanaf 14:45 opgevangen) 
Kosten :  € 124,50   
Info 
Mocht u meer willen weten over deze cursus dan kunt altijd even mailen naar info@enthousiasment.nl of 
bellen met 040-2572410. Indien u uw kind in willen schrijven dan graag even mailen 
naar info@enthousiasment.nl.  U ontvangt dan van ons per ommegaande de gegevens die we nodig hebben 
voor de inschrijving. Uw kind ontvangt ook nog de papieren flyer van ons op school. U 
kunt deze ook gebruiken voor de inschrijving.  

 

Toneelcursus 

GGD vragenlijst 

http://www.bienekebolders.nl/
mailto:info@enthousiasment.nl
mailto:info@enthousiasment.nl
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Met vriendelijke groet,  
 
Enthousiasment 

 Geert Gijsberts  

. 

 
 

In de bijlage bij dit bulletin meer informatie van de bibliotheek.  
 

 
 

Alle nieuwtjes en foto’s worden vanaf nu gedeeld in de basisschoolapp. Heeft u deze nog niet download hem 
snel. 

 
 
 

Beste ouders, 

De kinderen van de kinderraad willen in deze brief iets vertellen over het verkeer en het parkeren op school. 

Verkeer op school: als je je kind met de auto naar school brengt dan is er vaak veel drukte bij de kruising lang 
het schoolplein en op het schoolplein, daarom zouden wij (de kinderen van de kinderraad) het erg waarderen 
als je vaker met je kind fietsend of lopend naar school toe zou komen. Dan wordt het ook minder druk met de 
auto’s. 

Hoe het voor ons is: Het parkeren op het schoolplein: Wij vinden dat het erg stoort in de klas als er iedere keer 
auto’s op en af het schoolplein komen rijden. Dus als je met de fiets komt kunnen wij ons beter concentreren 
en dan is het een stuk rustiger en het is goed voor het milieu. 

Hoe zouden wij (de kinderen van de kinderraad) het willen zien: Als je met de auto komt zouden wij het erg 
fijn vinden als je de auto op een parkeer plek buiten het schoolplein zet en dan een stukje lopen naar de 
school dan komen er geen auto’s meer op het schoolplein en dat is een stuk rustiger 
voor ons. Maar het is nog beter als je gewoon op de fiets of lopend naar school komt. 

Groetjes van de kinderen van de kinderraad 

 

Boekstartprogramma/mediawijsheid 

Brief leerlingenraad 

Nieuws uit de groepen

http://www.bienekebolders.nl/

