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10 februari 2020 tot 21 februari 2020  verslag en advies gesprekken 
13 februari 2020 14.45u Cursus Wetenschap Techniek 
17 februari 2020 (maandag) groep 1-2 vrij  
19 februari 2020 11.45u Presentatie ateliers 
21 februari 2020  Carnaval voor alle groepen incl. gr 1-2 
21 februari 2020 v.a. 12.00u alle groepen vrij  
22 februari 2020 tot 1 maart 2020 carnavalsvakantie 
2 maart 2020  Luizencontrole 
2 maart 2020  Uitloopweek verslaggesprekken 
4 maart 2020  alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 
5 maart 2020 14.45u Cursus Wetenschap Techniek 
 

 
 

12 februari 2020 
 
 
 
 
Het volgende bulletin verschijnt op 5 maart 2020 
  

Bijzondere activiteiten 

Ateliers 
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We hebben afgelopen donderdag meegelopen met de stakingsmanifestatie in Tilburg. Het was mooi 
om met alle scholen uit Tilburg en omgeving een statement te maken. Fijn dat we ook het begrip van 
jullie als ouders hierin gehad hebben.  
Vrijdag 31 januari moesten we natuurlijk wel weer echt aanwezig zijn op school. We hadden namelijk 
om 10.00 uur de opening van de expositie in Park Stanislaus. Wat geweldig toch om elke keer de 
betrokkenheid daar te zien. Vandaag (donderdag 6 februari) gaan de kinderen uit groep ½ 
portrettekenen met bewoners van Stanislaus. Daarmee sluiten we de kunstweken dan toch echt af. 
Maar wat een geweldige kunstwerken zijn er weer gemaakt deze keer. Echt expositiewaardig. We 
kregen dan ook veel complimenten van de bewoners van Stanislaus over het creatieve talent op onze 
school.  
Ook de ateliers zijn weer van start gegaan. Hier zien we wederom de betrokkenheid van buiten terug. 
Mooi om samen met de bewoners van Moergestel een extra bijdrage te leveren aan ons onderwijs. 
We proberen er daarom met ons 30-jarig bestaan een echt feestje van te maken waarbij we ook alle 
mensen die ons een warm hart toedragen uit nodigen om dit samen met ons te vieren. Hier horen 
jullie binnenkort meer over. 
 

 
 
 

Donderdag  6-2  
Maandag  10-2 
Dinsdag  11-2 
Donderdag 13-2 
Maandag 17-2 
Dinsdag 18-2 
Donderdag   20-2 
Maandag 2-3 
Dinsdag 3-3 
Woensdag  4-3 

 
 
 

De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 6-7-8 een vragenlijst ingevuld over de 
tevredenheid van de leerlingen. De scores daarvan hebben we gedeeld op “Scholen op de kaart”. We 
mogen hier namelijk best trots op zijn. Het rapportcijfer wat we gemiddeld van 
de kinderen kregen was een 8,3. Ook aan jullie als ouders is gevraagd om een 
vragenlijst in te vullen. Alle oudste kinderen hebben hiervoor een code mee naar 
huis gekregen. Tot nog toe heeft 18% van de ouders gereageerd. De vragenlijst 
staat nog open tot en met 18 februari, maar we zijn natuurlijk erg benieuwd  
 

Vanuit de directie:

Aanwezigheid directeur 

Vragenlijst oudertevredenheid 
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hoe jullie als ouders de Bienekebolders waarderen. Mocht je geen code hebben gekregen, vraag 
gerust om een nieuwe code bij Simone. Ook deze uitslagen zullen uiteindelijk op “Scholen op kaart” 
verschijnen, zodat nieuwe ouders alvast vooronderzoek kunnen doen bij de keuze van een school. 
Hieronder de uitslag van de leerlingen 

 
 
 
 

Vanavond (6-2) is de eerste MR bijeenkomst met onze nieuwe MR leden. Beiden stellen zich graag 
aan jullie voor. 
 
Beste ouders,  
Mijn naam is Jeroen Mannaerts, vader van Stijn en Sepp (resp groep 5 en 3), en 
recentelijk (ouder)lid geworden van de MR. Beide kids gaan met veel plezier  
 

MR 
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naar school dankzij een gepassioneerd en professioneel Bieneke team die hier iedere dag maar weer 
voor zorgt! Ben blij en hoop om via de MR een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze school. 
 
Ik ben Nikki van Dalm, moeder van Lenny (groep 6) en Jimi (bijna groep 1) en sinds kort samen met 
Jeroen toegetreden tot de MR als ouderlid. Lenny heeft dit schooljaar de overstap gemaakt van de 
stad naar de Bienekebolders. Ik vind het mooi om te zien hoe de fijne sfeer op de Bieneke ervoor 
heeft gezorgd dat hij iedere dag met plezier naar school gaat.  
 
Ons doel is om via de MR een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze school door 
mee te denken en adviseren over het beleid.  
Heb jij als ouder vragen, opmerkingen, verbeter-ideeën, een dilemma, een groot compliment of wil je 
graag informatie over de zaken die in de MR worden besproken? Dan horen wij dat graag. Wanneer 
je een van ons misloopt op het schoolplein, mail ons dan via nikki@greis.nl. 
 
Groetjes Jeroen en Nikki 
 

 
 
 

Op vrijdag 21 februari vieren we op de Bienekebolders Carnaval. Hieronder de planning van deze dag. 
Let op! De kinderen zijn om 12.00 uur uit! 
 
8.30u start in eigen groep, uitleg van de ochtend.  
8.45u bij elkaar komen op het leerplein, elke groep gaat over de catwalk om zichzelf te showen  
9.00u start carnaval activiteiten  
10.30 buiten pauze  
11.00u terugkomen in de eigen groep.   
11.15u start playbackshow 
11.45u terug naar de eigen groep voor een afsluiting  
12.00u Alle kinderen VAKANTIE!! 
 
Om er ook voor de leerkrachten na afloop nog een leuke middag van te maken willen we jullie vragen 
om de kinderen geen confetti mee te geven. Serpentines mogen natuurlijk wel.  
Wapens (geweren en zwaarden) horen soms bij een mooie outfit, maar dit vinden we op school geen 
prettig idee. Ook deze graag thuislaten dus.  
We hebben zin om er met de kinderen een grandioos feest van te maken. 
 
 
 
 

Carnaval 
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In de komende weken vinden de verslaggesprekken plaats. De leerkrachten bespreken samen met de 
ouders (en vanaf groep 3 de kinderen) de resultaten op alle niveau’s, dus zowel op cognitief als 
sociaal niveau. De intekenlijsten voor deze gesprekken komen zo spoedig mogelijk op alle deuren te 
hangen.  
 

 
 

Onder leiding van Daan Dictus van Academica hebben we ons afgelopen dinsdag gestort op 
effectieve didactiek. Wat werkt wel en wat niet en hoe kun je zo optimaal mogelijk lesgeven. Het was 
fijn om te merken dat we veel al toepassen in onze lessen, maar ook om de achterliggende gedachte 
hiervan te horen. Waarom doen we de dingen die we doen en hoe kunnen we door kleine 
aanpassingen in ons lesgeven nog meer betrokkenheid krijgen. Op het einde van de dag kregen we de 
tijd om het geleerde ook toe te passen op onze eigen lessen. Het was een geslaagde dag, met goede 
inhoud, waarvan we weer veel hebben opgestoken. Ook volgend schooljaar staan er weer een aantal 
studiedagen rondom HPO gepland. Zodra het vakantierooster compleet is zullen we deze data delen. 
 

 
 
 

Dit jaar bestaat de Bienekebolders 30 jaar. Dit mooie jubileum willen we natuurlijk vieren. Achter de 
schermen zijn we druk bezig met een aantal activiteiten en daar zijn twee data heel cruciaal in.  
Op dinsdag 12 mei hebben we een programma waarbij we behoorlijk wat hulpouders nodig hebben. 
Op deze dag zal er ook een activiteit ’s avonds zijn.  
De tweede feestdag zal op woensdag 17 juni zijn. Op deze dag staat de Bienekeboldersdag gepland. 
Deze dag zal het programma waarschijnlijk tot 16.30-17.00 uur duren.  
Na de carnavalsvakantie gaan we wat meer details vrijgeven, maar we willen deze data alvast met 
jullie delen zodat jullie er eventueel rekening mee kunnen houden. De oproepjes voor hulp volgen 
later, maar…reserveer beide data vast op de kalender….het is te leuk om niet mee te kunnen 
maken…. 
 

 
 
 

Op vrijdag 14 februari hebben onze groepen 3 t/m 8 onder de gymtijd, tennisles bij MTV Stokeind. 
Onderstaand bericht is dus voor nu nog wat voorbarig, maar dat komt door de 
verschijningsdatum van onze nieuwsbrief. 

30 jarig bestaan

Schooltennis 

Verslaggesprekken 

Studiedag  dinsdag 4 februari
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Waarom voorlezen belangrijk is (ook als je kind al zelf leest)  
Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat 
kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: 
door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun 
woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar voor te 
lezen.  
 
De voordelen van voorlezen:  
· voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen  
· voorlezen vergroot de liefde voor boeken  
· voorlezen werkt rustgevend  
· voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind  
· voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten  
· voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen  
· voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten  
· voorlezen verhoogt de concentratie  

Bericht van de leescoördinator  
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· als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen  
 
Tips voor het voorlezen  
1. Lees elke dag minimaal 15 minuten voor. Neem de tijd en leg je telefoon even weg.  
2. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken zodat je kind in aanraking komt met veel nieuwe 
woorden.  
3. Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg ze uit.  
4. Speel in op de interesses van je kind. Vraag om advies bij jouw boekhandel of bibliotheek.  
5. Stel vragen over de betekenis van woorden en het verhaal.  
6. Lees zelf ook. Goed voorbeeld doet volgen.  
7. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen meer woorden leren en dat het 
woord- en verhaalbegrip diepgaander is.  
8. Vraag je kind het verhaal even samen te vatten, wanneer je een boek weer oppakt.  
9. Ga door met voorlezen, ook wanneer je kind al zelf kan lezen. Blijf volhouden. Lees elkaar om de 
beurt een hoofdstuk voor. 
 

 
 
 

 
Ik wil mijzelf even voorstellen, mijn naam is Lucinda Bienert.  Ik ben leesconsulent en mediacoach en ben werkzaam voor 
de afdeling educatie bij Bibliotheek Midden-Brabant. Ik ben een paar uur per week werkzaam voor de school en 
ondersteun de leerkrachten op het gebied van leesbevordering.  
Een paar kleine weetjes voor als de kinderen thuis gaan oefenen met lezen. 
Vijfvingertest 

                                             
 

• Wist je dat kinderen met de vijfvingertest kunnen kijken of een boek te moeilijk 
voor ze is?  

Zo werkt het:  
1. Lees een bladzijde uit het boek.  
2. Tel alle woorden die moeilijk zijn om te lezen op je vingers.  

Bericht van de leesconsulent 
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3. Minder dan vijf vingers? Lezen maar! Meer dan vijf vingers? kies een ander boek en doe de test nog 
eens. 

 
• Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, 

zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs. Blijf voorlezen ook als de kinderen al in 
groep 8 zitten. Praten over boeken verhoogt het leesplezier. 
 

• Kinderen die meer lezen, lezen met meer plezier, zijn beter in taal en scoren hoger op de Cito 
eindtoets 
 

• Zorg dat kinderen boeken uitkiezen die aansluiten bij hun belevingswereld, zo blijft lezen leuk! 

 
 
 
 

Onze club van twintig kleuters is elke dag weer gezellig actief! 
Alle materialen zoals; de klei, papier, karton, plakband en kleine diamantjes en glitters vliegen er 
doorheen! Het thema Kunst viel dus zeker in de smaak! 
 
Er is volop geëxperimenteerd met kleur, vorm en technieken. Door middel van prentenboeken, 
filmpjes en verhalen hebben we geleerd over de kunstenaar Mondriaan en zijn werk met de primaire 
kleuren. Het is mooi te zien hoe deze kijk op kunst daarna terug te zien is in het bouwen met blokken, 
de kralenplank en bij het eigen tekenwerk. 

  
                                     
 
 
 
 
 

Groep 1-2 
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Na de vakantie starten twee nieuwe kinderen, Famke en Jimmy, zij worden beiden bijna vier jaar! 
We vinden het erg gezellig dat ze bij ons in de groep komen. En ook Dani is gestart en hoort er al 
helemaal bij! 
De komende weken gaan ze gezellig aan de slag met het thema Carnaval. In onze winkel kunnen 
allerlei gekke spulletjes worden gekocht en we gaan aan de slag met het bouwen van een optocht! 
Ook gaan we verder met het oefenen van de fijne motoriek. Samen met Hilde, die elke ochtend een 
uurtje in de groep aanwezig is voor extra handen, gaan de kinderen allerlei oefeningen doen voor het 
trainen van de arm, hand en vingerspieren. We hebben hiervoor een speciale koffer met allerlei 
leuke spelletjes. 
 

  
  
Kralen rijgen voor fijne motoriek en leren over volgordes. En gewoon…. Omdat het leuk is! 
  
Ook allerlei spellen en activiteiten om de wereld van de cijfers en letters te 
ontdekken staan elke dag op het programma. In de kring, tijdens de werkles en 
op het digi-bord komt het rijmen en tellen  op verschillende manieren voorbij. 
Afgelopen week hebben ze het  nieuwe ‘apparaat’ om te sorteren ontdekt.  
Eerst mogen ze ermee experimenteren en later gaan ze er mee rekenen! 
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We mochten ook naar twee voorstellingen gaan kijken. Met dank aan enkele ouders gingen we naar 
de Tiliander voor een dans over Assepoester. En Mad Science kwam op bezoek en liet een paar 
indrukwekkende proefjes zien.   
  
 

 
  
Komende dinsdag zal voor de laatste keer Evi er zijn, een oud-leerling en tweedejaars middelbare 
school, die vijf keer een uur met ons kwam werken en spelen. 
Bedankt, Evi, het was erg leuk dat je er was! En wie weet, zien we je net als je moeder, nog eens 
terug in het onderwijs! 
  
We genieten nog even door van alles wat we nog gaan ondernemen in de groep. Op naar de lente en 
wie weet kunnen we alweer snel met zonder jas naar buiten! 
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Na	de	kerstvakantie	zijn	we	begonnen	aan	het	kunstproject.	We	hebben	veel	geleerd	over	
Vincent	van	Gogh	en	ook	veel	van	zijn	werk	bekeken.	Daarna	zijn	we	zelf	aan	de	slag	gegaan	en	
hebben	onze	eigen	‘Van	Gogh’	gemaakt.		

Vorige	week	vrijdag	is	de	expositie	in	Stanislaus	geopend.	Wat	een	prachtige	kunstwerken	

hingen	daar!	Hopelijk	hebben	jullie	er	ook	van	genoten.	

Ook	was	het	de	afgelopen	weken	weer	tijd	om	de	Cito’s	te	maken.	De	kinderen	hebben	er	hard	
aan	gewerkt.	Iedereen	heeft	enorm	zijn	best	gedaan!	Tijdens	de	verslaggesprekken	zullen	we	de	
resultaten	met	jullie	delen.		

En	verder	zijn	we	gestart	met	een	nieuw	project:	Europa!	We	gaan	een	zoektocht	door	Europa	
houden.	De	kinderen	gaan	in	tweetallen	een	land	onderzoeken,	zodat	we	ze	daarna	met	elkaar	
kunnen	vergelijken.	Ze	gaan	kijken	hoe	groot	een	land	is,	hoeveel	inwoners,	bepaalde	tradities,	
belangrijke	gebouwen,	natuur,	klimaat,	belangrijke	gebergten,	rivieren	enz.	We	hopen	dat	we	na	
het	project	het	voor	de	ouders	een	stukje	makkelijker	gemaakt	hebben	om	de	
vakantiebestemming	voor	de	zomer	te	kiezen.	De	kinderen	zullen	jullie	er	dan	graag	bij	helpen!	

Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders.  
 

Groep 5-6 


