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Bulletin 
Jaargang: 30, nummer 6 

 
 
 

2019 
12 december 8.00-15.00u Bezoek inspectie 
18 december tot 12.30u  Kerstateliers tot 12.30u 
18 december 17.00-19.00u Kerstviering kinderen 
20 december  Start kerstvakantie 
20 december v.a. 12.00u Groep 3 t/m 8 vrij  
31 december  Yvonne jarig  
 
2020 
6 januari  Start school 
   Kunstweken week 2 en 3 
   Luizencontrole 
9 januari  Inloopochtend 8.30-9.15/9.30-10.00 uur 
14 januari 10.30u Tiliander Voorstelling groep 1-2 De stille Cinderella 
15 januari  Ingrid jarig 
16 januari  Show Mad Science 

 
 
Het volgende bulletin verschijnt op 16 Januari 2020 

 
 

 
 

Vanuit de directie:

Bijzondere activiteiten 
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Dit is het laatste ouderbulletin van 2019. Een mooi jaar waarin er veel stappen zijn gemaakt om het onderwijs 
en de resultaten nog beter te krijgen, maar met behoud van de sfeer en de betrokkenheid naar elkaar toe. Ik 
vind het mooi dat ik hier sinds een paar maanden deel van uit mag maken en samen met dit geweldige team 
de school weer op de kaart kan zetten. Wat fijn  ook om hierin steeds weer de betrokkenheid van ouders te 
ervaren. Of het nu gaat om het versieren van school of het regelen van de kerstviering er zijn steeds voldoende 
ouders om ons mee te helpen.  
2019 Was een jaar met veel ontwikkelingen en dat mochten we vandaag gaan presenteren aan de inspectie. 
Van de inspecteur hebben we veel complimenten gekregen. We scoorden op alle indicatoren een dikke 
voldoende en op een bijna een goed. (de normering is o-v-g). Het grootste compliment was voor de 
ontwikkeling die de Bieneke heeft gemaakt door de jaren heen. Het rekenonderwijs heeft zelfs zo’n hoge 
kwaliteit dat we een totaalscore behalen die ze nog nooit had gezien. Trots als een pauw dus nu hier!! Alle 
lof voor de leerkrachten die zo geweldig hard werken op deze geweldige school!! 
We hebben zin in 2020. Een jaar waarin we verder bouwen aan goed onderwijs in een fijne sfeer en waarin we 
ons 30-jarig jubileum mogen vieren. Geloof me…dat wordt een knalfeest! Voor nu wensen we iedereen een 
geweldig 2020 toe. Dat we er voor elkaar kunnen zijn en elkaar weten te vinden wanneer nodig. Bedankt voor 
het vertrouwen wat jullie in 2019 in de Bieneke hebben gehad. Geniet volgende week van de mooie 
kerstviering die we gepland hebben en daarna van een welverdiende vakantie.  

 

 
 
Donderdag 12 december 
Dinsdag 17 december 
Woensdag 18 december 
Donderdag 19 december 
Maandag 6 januari 
Dinsdag 7 januari 
Donderdag 9 januari 
Maandag 13 januari 
Dinsdag 14 januari 
Donderdag 16 januari 
 
 
 
 
 

 
 
 

Helaas moeten we in 2020 afscheid nemen van Bregje. Bregje heeft een nieuwe baan in Eersel. Een mooie 
nieuwe fulltime uitdaging. We wensen haar heel veel plezier en succes toe en bedanken haar voor haar fijne 
inzet in de groep en in ons team. Yvonne  
gaat de uren van Bregje overnemen en zal 4 dagen in groep 1/2 gaan werken. 
Bregje neemt op woensdag 18 december afscheid van haar groep. 

 

 

Afscheid Bregje  
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Zoals jullie allemaal al wel hebben gemerkt is Mariette van groep 5/6  langdurig afwezig. We hebben de ouders 
van groep 5/6 meegenomen in het hoe en waarom, maar we merken dat er nu ook vragen van andere ouders 
komen. Daarom even een update voor iedereen. Mariette heeft een burn out en krijgt hiervoor op dit moment 
hele goede begeleiding. Met deze begeleiding is ze goede stappen aan het maken om weer helemaal fit voor 
de groep te kunnen staan. Hoe lang de afwezigheid nog gaat duren is op dit moment niet bekend, maar 
Mariette komt nog wel terug op school. Ik begreep dat er al verhalen de ronde doen dat Mariette niet meer 
naar de Bieneke komt, maar daarin kan ik jullie geruststellen, dat is absoluut niet aan de orde! We zijn er juist 
voor aan het zorgen dat Mariette weer op een goede manier hier kan functioneren en dat heeft even tijd 
nodig. Gelukkig hebben we aan Mariëlle een hele fijne vervanging in de groep. Samen met Frauke en Sonja 
doen ze er alles aan om de rust in de groep en de kwaliteit van onderwijs te bewaken. Wanneer er vragen zijn 
loop gerust even binnen.  

 

 
 
Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van twee vertrekkende MR leden. Joep en Evelien. 
Joep en Evelien hebben de afgelopen jaren veel voor de Bieneke gedaan. Tijdens de verhuizing hebben ze 
ervoor gezorgd dat we een speelterrein bij Stanislaus kregen, en dat we bij de Brede school echt een eigen 
plek hebben.  Joep en Evelien waren voor het team een mooi klankbord die ons scherp hielden waar nodig en 
mee dachten in de ontwikkelingen van ons onderwijs. Bedankt voor al jullie inzet!! We willen Nikki van Dalm 
en Jeroen Mannaerts welkom heten bij de MR en ze heel veel plezier en succes wensen om  samen met Sonja 
en Roel de MR taken in te vullen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
We zijn nog steeds hard aan het werk om de Bienekebolders meer zichtbaar te laten zijn. 
We proberen door stukjes in de krant en op facebook mensen een kijkje te geven in onze keuken. Sinds kort 
hebben we zelfs een Instagram account ;) 
Ook heeft Inge bordjes ontworpen die rondom de brede school komen te hangen. Ouders zien dan waar de 
ingang van de Bieneke is. De “nieuwe” ingang hebben we aan de achterkant van het pand bedacht. Daar hangt 
sinds kort zelfs een deurbel. Er is een groepje ouders die met ons meedenken over hoe we dit nog grootser 
aan kunnen pakken. We hebben op de jaarvergadering begrepen dat er nog steeds mensen in Moergestel zijn 
die denken dat de Bieneke niet meer bestaat of in ieder geval niet lang meer bestaat. Dat is dus niet zo. Vanuit 
het bestuur hebben we het vertrouwen en de tijd gekregen om deze mooie school verder uit te bouwen en er 
is dus zeker geen sprake van opheffing/fusie of wat dan ook. We zijn en blijven er en blijven in ontwikkeling. 
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Woensdag 18 december is er een kerstviering op de Bienekebolders. Van 9.00-10.00uur en van 11.00-12.00uur 
zijn er kerstateliers. De kinderen zijn om 12.30 uur uit.  
 
Om 17.00 uur starten we, met alle kinderen samen, met de avondviering op het leerplein waar Sonja voor zal 
lezen uit het prentenboek “Het mooiste geschenk”. 
Daarna, om 17.15u gaat elke groep starten aan het kerstdiner. Ouders kunnen ondertussen in de teamkamer 
ook genieten van een hapje en een drankje. (verzorgd door de OR) 
 
De hapjes en drankjes in de klas worden verzorgd door alle kinderen zelf. 
Woensdag 11 dec komt een intekenlijst bij de groepen te hangen zodat iedereen op de hoogte is van wat er al 
is gemaakt. 
 
Om 18.00u worden de kinderen in de groepen opgehaald om een Vossenjacht te gaan lopen door het park van 
Stanislaus. (met hun zelfgemaakte lampion) 
De kinderen mogen alleen lopen met het eigen gezin. Kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 mogen in kleine 
groepjes zelf lopen. Dit moeten ze melden bij de leerkracht voordat ze vertrekken en met goedkeuring van de 
ouders. 
De personages uit het boek lopen daar rond en de kinderen proberen zoveel mogelijk ‘figuren’ te vinden. Als 
ze iemand hebben gezien, krijgen ze een stempel op hun kaartje en kunnen ze verder. Ze moeten dit rustig 
doen zodat ze niets verraden. 
 
Om 18.30u luidt de kerstman zijn bel en verzamelen we bij de kerststal in het midden van 
het park. We lopen daarna naar het kampvuur waar de kinderen iets lekkers krijgen. Bij het 
kampvuur is gitaarmuziek. 
Om 19.00u is daar de afsluiting en kan iedereen daarna zijn spullen  
ophalen in de groep. 

 
 
De kinderen én leerkrachten gaan met elkaar een mooie uitdaging aan! 
We gaan namelijk met zijn allen, groep 1 tot en met 8, meedoen met de boekenbingo die jaarlijks wordt 
georganiseerd en waar in heel Nederland al veel kinderen, ouders en leerkrachten aan meedoen. Wat is de 
uitdaging die we aangaan? 
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We gaan in 5 maanden tijd in totaal 60 kinderboeken lezen. 
Er zijn 20 titels voor de onderbouw, 20 voor de middenbouw 
en 20 voor de bovenbouw. 
Omdat we lezen zo ontzettend belangrijk vinden en één van 
onze ambities voor dit jaar ook het verbeteren van het 
leesonderwijs is, vinden we dit een uitdaging waar we niet 
omheen kunnen en willen! 
De kinderen kunnen de boeken zelf gaan lezen en er zullen 
ook boeken worden voorgelezen. Natuurlijk kunnen kinderen 
(en ouders!) thuis ook boeken lezen van de lijst! 
Benieuwd welke titels op de boekenbingo komen te staan? 
Kijk dan op www.boekenbingo.nl! Vanaf maandag 16 
december zullen de boeken hierop bekend gemaakt worden. 
Uiteraard houden we jullie op de hoogte! 
 

 
 
 

ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK 
Werkplaats Programmeren voor kinderen 
Ben je tussen de 7-12 jaar en wil je op een eenvoudige manier leren programmeren ?  
In de Bibliotheek Oisterwijk is er om de 6 weken een Coderdojo werkplaats waar je van alles kunt leren over 
programmeren. Van het maken van een spel tot een robot.    
Locatie: Bibliotheek Oisterwijk 
tijd: 14.00-15.30 uur    
deelname: gratis, Wel graag van tevoren aanmelden via de website. 
14 december – Virtual Reality  
Je maakt je eigen Virtual Reality met achtergrond en plaatjes. Daarna bekijk je 
eigen gemaakte wereld door een echte VR bril.   
Neem je eigen laptop mee.  
https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/1912-dec/coderdojo-oisterwijk.html 

 
 
 

Op donderdag 9 januari is er weer een inloopochtend van 8.30-9.15 uur en van 9.30-10.15 uur. Ouders kunnen 
na de kerstvakantie intekenen voor een bezoek aan de groepen. Wanneer jullie nog vrienden of bekenden 
hebben met kleine kinderen, nodig ze dan van 
harte uit om een kijkje bij de Bieneke te komen nemen. Er is iemand  
aanwezig om een rondleiding door school te geven en om uit te leggen  
hoe we werken op de Bienekebolders. Promoot ons mooie onderwijs!!  

 
 
 
 

Bibliotheek 

Inloopochtend  

Groep 1-2 
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Alle spullen van de Sint zijn weer opgeruimd en deze week hebben we de klas 
helemaal in Kerstsferen gemaakt. De kinderen mochten de boom zelf 
versieren en leerden hier een liedje over: “Wij gaan de boom versieren, de 
kerstboom, de kerstboom.. ”.  

Onze watertafel is omgetoverd tot 
winterdorp en dit is erg leuk om mee te 
spelen.  
 
IJverig knutselen de kleuters kerstbomen 
van rietjes. Dit is wel lastig hoor want je 
moet precies meten hoe lang je het rietje 
moet knippen. Ook worden er mooie 
sneeuwkristallen gemaakt. Dit zijn echte 
kunstwerken geworden en het is vooral zo leuk dat elke kristal er weer 
anders uitziet. Kom deze maar eens bewonderen op onze ramen! 
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Wat een gezellige tijd is die decembermaand toch! 
Vorige week hebben we sinterklaas gevierd met surprises, gedichten en cadeautjes. 
Iedereen heeft enorm zijn best gedaan om iets moois te knutselen. 
 

 
 
 
Wat was het spannend met het voorlezen van de gedichten! Iedereen moest gaan staan en blijven staan 
zolang je dacht dat het gedicht over jou ging. Zou het dan eindelijk mijn beurt zijn? 
En nadat Sinterklaas weer vertrokken is naar Spanje, hebben we gelijk de klas maar in kerstsferen omgetoverd. 
Het ziet er zo gezellig uit met al die lichtjes. 
We kijken al uit naar de kerstateliers volgende week en het eten op school. 
Wij hebben er zin in! 
 
Fijne feestdagen alvast namens groep 5/6 

 
Wij wensen U allen gezellige feestdagen, een fijn uiteinde en een fantastisch begin van 2020. Een 
hele fijne vakantie!  
 
Team OBS de Bienekebolders. 

Groep 5-6 
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