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Bulletin 
Jaargang: 31, nummer 8 

 
 
 
 

4 maart Sepp   
8 maart Jimi  
9 maart Nienke  
14 maart Thijn 
24 maart Famke  
 

 
 
 

Vanaf 24 februari   Cito’s afnemen  
5 maart  Groep 1-2 vrij 
12 maart  Groep 1-2 vrij 
19 maart   Verslagen mee/ Groep 1-2 vrij 
22 maart   Vanaf deze datum worden de gesprekken gepland 
23 maart  MR 
24 maart   Bulletin 9 
26 maart  Groep 1-2 vrij  
31 maart t/m 5 april  Vrij ivm studiedagen en Pasen 
   
 
 
 

Belangrijke data 

Jarigen

http://www.bienekebolders.nl/
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Inmiddels zijn we alweer twee weken “gewoon” op school. We zijn heel blij om alle kinderen weer 
live in de groepen te hebben. Lastig is het soms wel. Hoe gaan we zo verantwoord om met de 
bubbels, hoe kunnen we kinderen en leerkrachten zo goed mogelijk beschermen. Ik merk aan de 
leerkrachten dat ze het soms moeilijk vinden om ouders buiten aan te spreken wanneer deze geen 
mondkapje dragen. Het is niet verplicht buiten, maar ik merk dat dat bij sommige leerkrachten toch 
een barrière opwerpt. Het wegbrengen en halen gaat verder prima naar mijn idee. Er is rust op de 
speelplaats, ouders blijven achter de hekken zodat de kinderen alle ruimte hebben om fietsen weg te 
zetten en veilig naar binnen toe te gaan. Laten we hier ook de komende tijd heel alert op blijven. 
Deze veiligheid is heel fragiel. Bij elk kuchje zijn we weer in opperste staat van paraatheid. Testen, 
thuisblijven en dan duimen voor een negatieve uitslag, we maken het allemaal mee. We ontspringen 
de dans steeds mede door onze voorzichtigheid maar er kan een moment komen dat ook wij er niet 
aan ontkomen om een groep naar huis te moeten sturen. We zijn erop voorbereid wanneer dat 
mocht gebeuren, maar hopen dat het mee blijft vallen.  
 

 
 

 
Elk jaar houden we een tevredenheidsonderzoek waarvan de uitkomst gedeeld wordt met de 
inspectie voor het onderwijs, gepubliceerd wordt op de site “Scholen op de kaart” en op onze 
website. Misschien hebben jullie zelf ook al wel eens op de site “Scholen op de kaart” gekeken. Je kan 
hier namelijk de scores van alle scholen zien voor wat betreft leerling, ouder en leerkracht 
tevredenheid. Veel ouders baseren, naast een live indruk, hun keuze hierop.  
 
Dit jaar hebben we het onderzoek door het thuisonderwijs even uit moeten stellen, maar nu we weer 
op school zijn kunnen we hem uitzetten.  
 
De kinderen van groep 6,7 en 8 vullen de komende week op school een vragenlijst in. De leerkrachten 
hebben hem inmiddels ook gehad. Nu willen we jullie als ouders ook verzoeken om hem in te vullen.  
 
Alle oudste kinderen krijgen vandaag een brief met een inlogcode mee naar huis. Zouden jullie deze 
voor vrijdag 12 maart in willen vullen. Voor een valide resultaat hebben we de medewerking van alle 
ouders nodig. Daarom het dringende verzoek om dit echt even te doen. Wanneer je de brief kwijt 
bent geef dan even een seintje dan zorgen we voor een nieuwe code.  
 
Op de brieven staan namen, deze zijn voor ons niet te traceren na het invullen van het onderzoek. 
Het onderzoek is dus volledig anoniem. We hopen natuurlijk op net zo’n fijne uitslag als bij de 
enquête over het thuisonderwijs, maar ook kritische punten mogen altijd 
aangegeven worden. 
 
 
 
 

Vanuit de directie:

Vensters tevredenheidsonderzoek 

http://www.bienekebolders.nl/
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Wat werden wij blij van de uitkomsten van deze enquête. Fijn om te zien dat alle inspanningen die 
we als team hebben gedaan ook goed ontvangen zijn. Alle tips die er gegeven zijn nemen we mee. Al 
hopen we natuurlijk dat er geen derde scholensluiting komt. We hebben in ieder geval wel zicht op 
wat wel en wat niet werkt. De resultaten van toetsen en observaties in de klas  
maken, dat we nu een compleet beeld hebben van wat de afzonderlijke kinderen nog nodig hebben. 
Daar krijgen we extra ruimte voor vanuit het ministerie dus het is fijn om nu een compleet beeld te 
hebben. Wij spreken niet van achterstanden bij onze leerlingen. Daarmee doen we de kinderen, jullie 
en de leerkrachten echt tekort. Er is door iedereen ontzettend hard gewerkt de afgelopen periode, 
waarvoor nogmaals onze dank. Mede door dit harde werken zien we dat kinderen ook nu goed 
blijven presteren en aan kunnen sluiten en daardoor weer op een fijne manier in de groep kunnen 
werken. 
 
De uitslagen van de enquête wil ik graag met jullie delen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Enquête thuisonderwijs 

http://www.bienekebolders.nl/
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Op de jaarkalender staan voor Pasen een aantal vrije dagen gepland. Deze dagen blijven gewoon 
staan. Op 31 maart en 1 april hebben we met het team twee studiedagen. We gaan de laatste 
trainingen vanuit het HPO onderwijs krijgen en zijn daarna klaar voor een audit die eind mei/begin 
juni zal plaatsvinden. Ook gaan we ons taal onderwijs onder de loep nemen en kijken hoe we dat 
kunnen optimaliseren. Vrijdag 2 april en maandag 5 april zijn extra vrije dagen die we hebben 
ingeroosterd.  
 

 
 
 

We zijn druk bezig met het vakantierooster voor volgend schooljaar. De vakanties staan al vast en kan 
ik al met jullie delen. 
 
Herfstvakantie: maandag 25-vrijdag 29 oktober 2021 
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021-vrijdag 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari 2022-vrijdag 4 maart 2022 
Meivakantie: maandag 25 april 2022-vrijdag 6 mei 2022 
Zomervakantie: maandag 25 juli 2022-vrijdag 2 september 2022 
 
Extra vrije dagen: 18 april 2022/26-27 mei 2022/6 juni 2022 
 
 

Vakanties volgend schooljaar 

Vrije dagen april 

http://www.bienekebolders.nl/
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We zijn als school betrokken bij het planten van een corona herinneringsboom in de tuin van Park Stanislaus. 

Deze boom is op zaterdag 27 februari door burgemeester Hans Janssen voorzien van een ‘laatste schep zand’, 

een symbolische handeling waarmee hij duidelijk maakt het initiatief van de corona herinneringsboom zeer 

belangrijk te vinden. We besteden hier in de klas aandacht aan als onderdeel van dit bijzondere project van 

saamhorigheid  door middel van een lesbrief .  

27 februari is niet zomaar een datum; dan is het precies een jaar geleden dat de eerste coronapatiënt in 

Nederland bekend werd. Dat was een man uit Loon op Zand die werd opgenomen in het ETZ-Ziekenhuis in 

Tilburg. Erg dichtbij dus.  

Vanaf dat moment kwamen we met zijn allen, kinderen van de Bienekebolders, hun ouders en grootouders en 

de leerkrachten van deze school, in een ongekende situatie terecht. De corona herinneringsboom wordt 

geplant als blijvende herinnering aan deze coronatijd, die helaas nog niet voorbij is. Dat betekent dat er nog 

geen officiële bijeenkomst rond dit initiatief kan worden belegd. Ergens later in het jaar, maar wanneer precies 

dat kan nog niemand zeggen, worden we uitgenodigd om een bordje met een informatieve tekst bij de 

coronaboom te onthullen. Het planten van de bomen moest echter nu al doorgaan omdat dit het plantseizoen 

is. 

Er wordt een coronaboom geplant in Moergestel, Oisterwijk, Haaren en Heukelom.  

 

 

De MR heeft een nieuw mailadres. Voor vragen of zaken waarvan jullie vinden dat deze door de MR 

meegenomen moeten worden in een overleg kunnen jullie mailen naar: 

bienekebolders.mr@opmaatgroep.com 

 

 

 
De deelname aan de kunstweken hebben we uit moeten stellen door het thuisonderwijs. We hebben 
inmiddels wel een nieuwe datum. Vanaf dinsdag 6 april gaan we starten in de groepen. Helaas niet 
met een centrale opening of een tentoonstelling (of de richtlijnen moeten hiervoor tegen die tijd 
weer ruimte geven)maar we gaan wel kijken naar een manier om jullie op de 
hoogte te houden van de activiteiten.  
 
 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders. 

Herinneringsboom  

Mailadres MR 

Kunstweken 

http://www.bienekebolders.nl/
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