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16 januari 2020  show Mad Science 

22 januari 2020 start Nationale voorleesdagen Voorleeswedstrijd 

29 januari 2020  start nieuwe ronde ateliers 

4 februari 2020 studiedag alle kinderen vrij  

6 februari 2020 14.45u cursus Wetenschap &Techniek 

   17.30u MR 

   19.00-20.00u MR en OR gezamenlijk 

   20.00u OR 
 

 

 

29 januari 2020 

5 februari 2020 

 

 

 

Het volgende bulletin verschijnt op 6 februari 2020 
  

Ateliers 

Bijzondere activiteiten 
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Het eerste ouderbulletin van 2020, met daarin een duidelijke zorg van mij als directeur. We 

gaan 30 januari ’s middags onze deuren sluiten om aandacht te vragen voor de problematieken in 

het onderwijs. Bij ons ligt de nadruk hier met name op de werkdruk en het lerarentekort. We 

willen vooral hierover een duidelijk signaal afgeven. De werkdruk op een kleine school is 

behoorlijk hoog. Immers, we moeten met ons kleine clubje leerkrachten alle activiteiten en 

onderwijs vorm geven en zijn daarin heel kwetsbaar. Het is heel fijn dat we zoveel ouderhulp 

hier op school hebben om ons daarin te ondersteunen. Omdat we op de Bieneke alleen maar 

leerkrachten hebben die zich continue voor 100% in zetten, moet ik ze af en toe afremmen in al 

hun enthousiasme. Wanneer je 3 dagen werkt en daarnaast nog 2 dagen thuis bezig bent met 

voorbereiden en het aantrekkelijk maken van je lessen gaat dat wringen. Ook het lerarentekort 

is een zorgenkindje. Ik kan u vertellen dat ik elke ochtend vanaf een uur of 7 mijn telefoon 

nauwlettend in de gaten houd en blij ben wanneer er geen melding komt dat er een leerkracht 

ziek is. Ik ben heel blij dat we de vervanging van Mariette zo goed op kunnen vangen, maar kan 

dat bij een volgende zieke leerkracht ook…. Ik krijg van de andere directeuren dagelijks een 

signaal dat er groepen niet opgevangen kunnen worden en in het ergste geval dat er groepen naar 

huis moeten worden gestuurd. Dat wil ik zien te voorkomen, maar weet niet of ik dat ook vol kan 

blijven houden. Gelukkig heb ik nog een onderwijsassistente waar ik op terug kan vallen in nood, 

maar wat als…. Nu ben ik van nature heel positief ingesteld, gelukkig maar, maar ook ik kan met 

al mijn positiviteit niet ontkennen dat er een groot probleem ligt in onderwijsland. Dat is ook de 

reden dat wij op donderdagmiddag onze deuren sluiten. Ik hoop dat u daar als ouders begrip 

voor hebt. 
 

 

 

 

Donderdag 16 januari 

Maandagmiddag 20 januari 

Dinsdag 21 januari 

Woensdag 22 januari vanaf 11.00 uur 

Donderdag 23 januari tot 14.00 uur 

Maandag 27 januari  

dinsdag 28 januari 

donderdag 30 januari tot 12.00 uur daarna staking 

maandag 3 februari 

dinsdag 4 februari 

donderdag 6 februari 

 

 

 

 

Vanuit de directie:

Aanwezigheid directeur 
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Bij het overblijven zijn er een aantal opzeggingen van mensen die het overblijven niet meer 

kunnen combineren met hun werk. Logisch, maar voor ons even lastig. Daarom ook mijn verzoek 

om te kijken of jullie dit mee op kunnen vangen. Wanneer er ergens een moment is waarop je mee 

kan draaien met het overblijfteam zouden we daar erg mee geholpen zijn. Geef dit dan even 

door aan simone.versteeg@opmaatgroep.com. Dan kan ik dit met Theo, onze 

overblijfcoördinator, communiceren. Alvast bedankt! 
 

 

 

 

Op 30 en 31 januari is er een landelijke staking uitgeroepen. We hebben met het team besloten 

om alleen donderdagmiddag 30 januari vanaf 12.00 uur dicht te gaan. De kinderen zijn dan 

dus 's middags vrij. Wij sluiten dan aan bij de manifestatie in Tilburg samen met veel andere 

scholen uit Tilburg en omgeving. Donderdagochtend en vrijdag gaan de kinderen dus gewoon naar 

school. We vinden het belangrijk om vooral een positief geluid uit te dragen en te laten zien 

waarom iedereen voor het onderwijs moet kiezen. Wel willen we onze zorg om de werkdruk en 

het lerarentekort delen.  We ondervinden immers zelf hoe lastig het is wanneer we 

geconfronteerd worden met een zieke leerkracht en ik zie een toekomstige griepgolf ook met 

angst en beven tegemoet. We nodigen alle ouders en kinderen ook van harte uit om mee te lopen 

met de manifestatie om ook als ouders het signaal van het lerarentekort duidelijk af te geven. 

Onderwijspetitie - Petities.nl 
Wij. Iedereen die wil dat het kabinet structureel gaat investeren in het (basis)onderwijs. constateren. Dat het 
niet meer vanzelfsprekend is dat onze kinderen elke dag goed onderwijs krijgen 

Wanneer jullie ook je stem wil laten horen…klik op bovenstaande link. 

 

Voor donderdagmiddag kunt u eventueel gebruik maken van onderstaand aanbod van de BSO. 

 

Buitenschoolse opvang De Buitenkans opent deuren tijdens staking op 30 

en 31 januari 

Op 30 en 31 januari aanstaande staken de leerkrachten van het 

basisonderwijs weer. Veel kinderen hebben dan geen school, maar ouders 

moeten wel gewoon werken. Om ouders en kinderen te helpen biedt  

Overblijven

Staking 30-31 januari

mailto:simone.versteeg@opmaatgroep.com
mailto:simone.versteeg@opmaatgroep.com
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
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Humankind op deze dag extra buitenschoolse opvang aan. Zowel klanten als ouders die nog geen 

klant zijn kunnen hun kind brengen op basis van een knipkaart. De stakingsopvang is gratis 

wanneer je op deze dag al opvang afneemt en een contract hebt voor BSO inclusief 

vakantieopvang. 

Indien je gebruik wilt maken van dit aanbod is het belangrijk om tijdig afspraken te maken met 

onze BSO. 

Stuur een mail naar bsobuitenkans@humankind.nl 
 

 

 

 

Op dinsdag 7 januari hebben we met de kinderen de kunstweken 

geopend. Achter doeken stonden de schilders waar de kinderen de 

komende weken mee aan de slag mogen. Om dit alles nog leuker te maken 

gaan we de kunstwerken van de kinderen ook echt tentoonstellen. Dit 

gaan we doen in een ruimte op Stanislaus op de 1e verdieping. Op 

zaterdag 1 en zondag 2 februari is de tentoonstelling geopend voor 

ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. We openen de 

tentoonstelling op vrijdag 31 januari. Helaas zijn dan de kleuters niet op 

school. Heb je tijd en vind je het leuk om met je kleuter toch langs te 

komen, dan start de opening bij Stanislaus om 10.00 uur. De kleuters 

hebben op donderdag 6 februari een eigen activiteit bij de expositie. Na 

de expositie worden de kunstwerken opgestuurd en krijgen jullie weer een inlogcode om 

eventueel artikelen te bestellen. 

 

 
 

Na de vakantie zijn we gestart met de boekenbingo.. Ingrid schrijft hierover op de site van de 

boekenbingo ook een blog… 

 

Ingrid Gielen is 39 jaar en woont in Best samen met haar man en twee zonen van 8 en 13. Ze 

werkt sinds 5 jaar als leerkracht groep 3-4 op OBS de Bienekebolders in Moergestel. Lezen en 

bakken zijn haar hobby’s. Tijdens de Boekenbingo schrijft ze blogs over haar ervaringen.  

 

Ingrid: “Ik ben nog even naar de bieb!” Die zin heb ik de afgelopen twee 

weken vaak uitgesproken… 

Want met de bekendmaking van de bingolijsten is de jacht op de 60 titels 

begonnen. Ik reserveer naar hartenlust boeken en zodra ik het limiet heb 

bereikt gebruik ik schaamteloos het pasje van een van de kinderen. Alles om  

Kunstweken  

mailto:bsobuitenkans@humankind.nl
mailto:bsobuitenkans@humankind.nl
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de boeken in huis te halen! En zo komt het dat de app van de plaatselijke bibliotheek het druk 

heeft met het sturen van berichtjes over boeken die binnen zijn. En dat is maar goed ook, want 

de afgelopen twee weken had ik vakantie en heb ik lekker veel tijd gehad om te lezen! 

De teller staat inmiddels op twaalf gelezen boeken. En wat zaten er leuke boeken tussen zeg! 

Het meest nieuwsgierig was ik naar ‘Niet aan dit boek likken’ van Idan Ben Barak en Julian Frost. 

Het boek stelde gelukkig niet teleur en ik denk dat de kinderen in mijn klas ook van dit boek 

gaan … uhm … smullen. Het boek dat er voor mij echt uitsprong, was ‘Die zomer met Jente’ van 

Enne Koens. Het verhaal raakte me en ik heb het boek in één ruk uitgelezen. 

Samen met mijn zoontje heb ik genoten van de avonturen van ‘Top Bob’ van Harmen van Straaten. 

Hij vond het zo jammer toen het verhaal was afgelopen en hoopt, net als ik, dat er nog een 

vervolg komt met nog meer spannende en grappige avonturen van deze stoere hond! 

Inmiddels ligt de stapel gelezen boek klaar om maandag mee naar school te nemen. Sommige 

boeken ga ik voorlezen, en voor een paar andere boeken heb ik al wel een of meer kinderen in 

gedachten waarvan ik denk dat ze het boek leuk gaan vinden. Ook op school kan de boekenbingo 

gaan beginnen! Of zouden er kinderen al in de vakantie zijn begonnen?? Ik ben benieuwd… 

 

 
 

Woensdag 29 januari starten we weer met de volgende ronde van de ateliers.  De data voor deze 

ronde zijn 29 januari/5 februari/12 februari. 19 Februari is de presentatie om 11.45 uur. 

We hebben bij de kleuters nog nodig: 

• 2 ouders nodig voor het knutselen 

• 2 ouders voor dansen 

• 1 ouder voor koken (of proefjes) .  

De hulp is nodig vanaf 11.00 uur op alle drie de dagen. 

Voor de overige groepen zoeken we nog: 

• 1 ouder voor begeleiding naar het bedrijf Bloem en Groen 

• 1 ouder die mee kan naar Van Zon interieurbouw/autobedrijf Donkers.  

Dit is voor alle drie de datums.  

•  1 ouder die op 5 en 12 februari kan begeleiden bij het atelier natuur.  

• 1 ouder die op 12 februari met een auto die mee kan naar het museum.  

Deze groepen starten 11.15 uur. De kinderen die een atelier buiten de deur hebben vertrekken 

om 10.45 uur. 

Graag opgeven bij de leerkracht van de groep. Alvast bedankt voor uw hulp. 
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Deze week zijn we in de groepen 3 t/m 8 gestart met het afnemen van de Cito’s. We kijken waar 

de kinderen op dit moment staan en zullen de uitkomsten in het volgende oudergesprek met jullie 

delen. Net zo belangrijk (of misschien nog wel belangrijker) vinden we het welbevinden van de 

leerlingen. De kinderen hebben hiervoor Looqin ingevuld. Deze periode (januari t/m maart) zal er 

ook een tevredenheidsonderzoek afgenomen worden onder ouders en leerlingen. Jullie krijgen 

hier van mij nog bericht over. 
 

 

 

Op 17-12 is de kinderraad weer bij elkaar geweest. We hebben in dit overleg gesproken over de 

moeder-en vaderhoop. De kinderen hadden hierover de vorige keer een stukje in het 

ouderbulletin geschreven. Deze moeder- en vaderhoop zorgde ervoor dat ze, wanneer de school 

uit was, zo lastig bij hun fiets konden doordat er veel vaders en moeders in de weg stonden. 

(Heerlijk hoe de kinderen dit zelf beschrijven..) Dit is inmiddels volgens de kinderen veel beter. 

Het stukje in de ouderbrief heeft dus geholpen. Deze keer hebben we gesproken over het 

inzamelen van plastic en het verzamelen daarvan op een plaats. Op 21 januari is de volgende 

kinderraad vergadering 
 

 
 

Vandaag (16 januari) hebben de kinderen gekeken naar een show van Mad Science. De kinderen 

kunnen zich weer inschrijven voor een cursus wetenschap en techniek. Deze cursus is na 

schooltijd en moeten ouders zelf bekostigen. De data van de cursus zijn 

6-2-2020 

13-2-2020 

20-2-2020 

5-3-2020 

12-3-2020 

19-3-2020 

Starttijd is 14.45 uur  Inschrijven kan via www.inschrijven.mad-science.nl   De kinderen 

hebben vandaag ook een flyer meegekregen. De starttijd op de flyer klopt niet. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderraad 

Cito’s  

http://www.inschrijven.mad-science.nl/
http://www.inschrijven.mad-science.nl/
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De kerstvakantie lijkt inmiddels al weer lang geleden, 

toch was het pas vorige week dat we met alle 

kinderen van de Bieneke hebben we geproost op een 

fijn 2020! We moesten allemaal weer even wennen na 

2 weken vakantie aan het ritme van de schooldagen, 

maar gelukkig hadden veel kinderen ook wel weer zin 

om naar school te gaan!  

 

Inmiddels hebben we een start gemaakt met Kunstweken. Net als vorig jaar doen we weer mee 

en daar hebben we heel veel zin in! Op woensdag 8 januari zijn de Kunstweken officieel geopend 

en werd onze kunstenaar voor dit jaar bekend gemaakt. En dat is dit jaar Andy Warhol! We 

hebben al kennisgemaakt met de kunst van Warhol en we zijn zelf ook al druk bezig met het 

maken van verschillende kunstwerken. De kinderen vinden het erg leuk, en soms ook best een 

beetje moeilijk. Gelukkig wordt er met veel enthousiasme aan gewerkt en verheugen we ons er al 

op om straks al onze kunstwerken aan jullie te laten zien!  

 

Verder zijn we in de klas ook druk bezig met de Boekenbingo. We 

hebben al veel mooie boeken gelezen, met vooral ook vaak grappige 

verhalen. Ook zijn er al kinderen zelf boeken aan het lezen. 

Hartstikke leuk! Als jullie thuis ook mee willen lezen, kijk dan even 

op www.boekenbingo.nl voor alle titels!  

 

Natuurlijk wordt er in groep 3/4 ook heel hard gewerkt. Zo is 

groep 3 al bezig met het 6e thema van Lijn 3 en hebben ze bijna 

alle letters geleerd.  

De kinderen van groep 4 hebben al bijna alle categorieën van 

spelling geleerd die ze dit schooljaar gaan leren.  

 

Ook met rekenen zitten we niet 

stil: groep 3 is druk bezig met optellen en aftrekken tot 10, 

met de getallenlijn en met splitsen. In groep 4 ligt de nadruk 

nu op het rekenen tot 100 en op vermenigvuldigen. Daarnaast 

gaan beide groepen de komende tijd aan de slag met 

klokkijken. Ook de CITO toetsen staan de 

komende weken op het programma, dus 

genoeg te doen in groep 3-4  

 

 

 

Groep 3/4 
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Na twee weken elkaar niet gezien te hebben, zijn we weer als vanouds van start gegaan. Enkele 

kinderen hebben het gevoel dat het eind al inzicht lijkt te zijn, en dan moet je het natuurlijk 

hebben over de eindmusical van groep 8. In de klas is het er al flink over gesproken, ik geloof 

dat het wel goed gaat komen met de musical van dit jaar. Januari is ook de maand waarin de 

middelbare scholen starten met de opendagen en openavonden. De kinderen van groep 8 hebben 

best al een goed idee wat ze willen en waar ze willen gaan kijken. Ook voor de kinderen van groep 

7, zijn dit fijne momenten om zich al eens voorzichtig te oriënteren op welke type scholen er in 

onze omgeving te vinden zijn. In de klas hangen van schillende scholen posters, maar check zeker 

ook de websites van de scholen. Verder zijn we begonnen aan de kunstweken. De kunstenaar 

waar wij ons op richten is Matisse, vorige week hebben we stil gestaan bij de kunstenaar, deze 

week staan we stil bij zijn stijl van schilderen. We zijn bezig in zijn stijl van Cut Outs. Waar we 

ook mee gestart zijn, zijn de toetsen midden toetsen. Tijdens de verslaggesprekken nemen we 

de uitslagen mee in het gesprek. 
 

 

Laat je kind verrassen bij Scouting Moergestel! 

Scouting is leuk! Het is niet ouderwets, maar keigezellig. En tegelijkertijd leert je kind er heel 

erg veel, zonder dat hij of zij er erg in heeft. Niet zozeer belangrijke ‘schoolse’ dingen zoals 

lezen, schrijven en rekenen. Maar een heleboel andere dingen die ook heel belangrijk zijn voor 

de persoonlijke ontwikkeling van je kind. Het gaat dan om vaardigheden zoals 

- zelfstandigheid 

- motorische ontwikkeling/beweging 

- hulpvaardigheid 

- maatschappelijke betrokkenheid 

- verantwoordelijkheid 

- bewust en verantwoordelijk voor omgeving en natuur 

- creativiteit 

- samenwerking 

De spelvormen die bij de scouting worden gebruikt zijn gevarieerd en gericht op het onbewust 

en spelenderwijs ontwikkelen van zulke vaardigheden. Dat begint al bij de jongste groepen en 

gaat door tot en met de leiding. Vaak komt de leiding voort uit jeugdleden. 

Scouting stelt zich ten doel om waarde toe te voegen aan de samenleving door jongeren uit te 

dagen zich persoonlijk te ontwikkelen en daaraan veel plezier te beleven. In een recent 

onderzoek noemen (ex)-scouts zelf dat ze door hun ervaringen bij scouting 

zijn gegroeid in samenwerken met anderen, over meer 

leiderschapsvaardigheden beschikken, beter dingen kunnen organiseren, 

zelfstandiger en socialer zijn geworden en meer zelfvertrouwen hebben  

 

Groep 7/8 

Scouting Moergestel  
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gekregen. Dat zijn belangrijke onderdelen voor een gezonde fysieke en mentale groei naar 

volwassenheid. 

Scouting Moergestel is een kleine maar actieve en enthousiaste scoutinggroep, met drie 

groepen: 

Welpen (vanaf ca 6 jaar): zaterdagochtend vanaf 9.30 uur 

Scouts (vanaf ca 10 jaar): vrijdagavond vanaf 19.00 uur 

Explorers (vanaf ca 14 jaar): vrijdagavond vanaf 19.45 uur 

 

Kom gerust een keer kijken en meedoen, je kunt gewoon op de aangegeven tijd langskomen. Je 

kind kan dan gezellig meedoen, en zelf kun je eventueel kijken en een gesprekje hebben met 

iemand van de leiding als je dat wilt. De eerste paar keer zijn gratis. Daarna kun je samen met je 

kind beslissen of je kind lid wil worden. 
 

 

 
 

Niets is mooier dan het lezen van een prachtig boek. In het kader van het initiatief Geef een 

boek cadeau willen wij zorgen dat alle kinderen in Nederland opgroeien tussen de mooiste 

boeken van de jeugdliteratuur. Vanaf aankomende vrijdag 7 februari ligt het jeugdboek Koning 

van Katoren in alle boekhandels voor maar € 2,-. 

 

Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders.  
 


