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24 maart 2022      Famke  
25 maart 2022  Jade 
26 maart 2022  Milou  
31 maart 2022   Coco  
2 april 2022    Floris  
7 april 2022  lya 
9 april 2022    Maria  
10 april 2022  Marianne van Rooij 
11 april 2022  Kim  
 
 

 
 
 

25 maart 2022 Groep 1-2 vrij 
31 maart 2022 Theoretisch verkeersexamen 
 1 april 2022 Studiedag alle kinderen vrij 
7april 2022 Mad science 
 8 april 2022 Groep 1-2 vrij 
14 april 2022 Open-dag brede school 
14 april 2022 Mad science  
14 april 2022 Bulletin 9 

15 april 2022 Groep 1-2 vrij 
18 april 2022 2e Paasdag iedereen vrij 

 
 

  
Beste ouders, 
Een ouderbulletin bomvol leuke nieuwtjes en belangrijke informatie. Na een lastige tijd 
waarin er veel onzekerheid was over quarantaines, besmettingen en  
 
 

Jarigen deze periode 

Bijzondere data deze periode

Van Simone 
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dergelijke zijn we weer in een wat rustiger vaarwater gekomen. Gelukkig! Natuurlijk is het gevaar nog niet 
geweken, maar we merken dat de rust in school terugkomt. Laten we hopen dat we dit vol kunnen houden. In 
dit bulletin dan ook heel wat data van evenementen die op de kalender staan. Deze staan ook letterlijk op de 
kalender in de schoolapp. Een handige manier om alle data in de gaten te houden. Met de button jaarkalender 
kom je direct in de kalender van dit moment. In de schoolapp staan bij de diverse groepen ook steeds 
geweldige foto’s van activiteiten in de groepen en belangrijke informatie uit de diverse groepen. Iets om in de 
gaten te houden dus.  

 

 
 

Wat hebben we veel reacties van ouders gekregen die het jammer vonden dat de ateliers niet door konden 
gaan. Doordat de planning zo krap was, was er geen tijd voor een herhaling van de oproep voor ouderhulp. 
Daarom gaan we dat dit keer anders doen. Natuurlijk gaan we dit schooljaar nog een ronde van de ateliers 
plannen en wel op 1-8-15-22 juni van 10.45-12.15 uur. Nu alvast de data zodat iedereen ruim de tijd heeft om 
te kunnen reageren en we de plannen goed uit kunnen werken. Welke ouders zouden het leuk vinden om mee 
te denken in de invulling van de ateliers en welke ouders kunnen deze data ook meehelpen om de ateliers 
weer tot een succes te laten zijn? We horen het graag. Opgeven kan bij sonja.wegerif@opmaatgroep.com of 
simone.versteeg@opmaatgroep.com  

 
 
  

Op dinsdagavond 10 mei organiseren we de informatieve ouderavond die aan het begin van het schooljaar 
niet door kon gaan. Naast informatie over de OR en de MR hebben we Marieke Fleuren bereid gevonden om 
een workshop te verzorgen over social awareness. Ze neemt ons deze avond op een interactieve manier mee 
naar de digitale wereld van de jongeren. We krijgen tips en handvatten om thuis, zonder oordeel, met elkaar 
het gesprek te voeren. Het doel is om samen onze verantwoordelijkheid te nemen en onze kinderen veilig te 
laten opgroeien, zowel online als offline. De uitnodiging zit als bijlage bij dit bulletin. De aanvangstijd zal nog 
worden gecommuniceerd, maar zet de datum maar vast in de agenda. We zijn blij dat we weer een moment 
kunnen organiseren waarbij ouders ook elkaar kunnen ontmoeten en hopen dus op een hoge opkomst.  

 
 
 

Op donderdag 9 juni gaan we met de hele school op schoolreis tijdens de Bienekeboldersdag. Waarheen?? Dat 
houden we nog even geheim……Het wordt een schoolreisje waarbij natuur, educatie, ontdekken en plezier de 
hoofdrol spelen…… 

 
 
 

Op dinsdag 7 juni komt de schoolfotograaf. We kunnen dit jaar weer zoals vanouds foto’s laten maken van 
broertjes/zusjes, individueel en met de hele groep. Jullie bepalen zelf welke foto’s je wel 
of niet af wil nemen. Tijden zullen we later nog communiceren. 
 
 
 
 

Ouderavond  
 

Ateliers  

Schoolreis  

Schoolfotograaf  
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De ouderraad heeft vorige week een incasso gedaan voor het overblijven van 60 euro. Eind april volgt de 
incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage van 30 euro. Eind juni volgt de laatste incasso voor het overblijven 
van 60 euro. Doordat het even duurde voor we alle gegevens van de nieuwe kinderen hadden konden we 
helaas niet eerder incasseren vandaar dat de momenten van incasseren nu wat dichter op elkaar liggen dan 
normaal. Op de informatieve ouderavond zal de OR graag toelichten waar het geld van de vrijwillige 
ouderbijdrage voor gebruikt wordt.  

 
 
 

Wat fijn dat er zoveel ouders zich hebben aangemeld om mee te helpen in de moestuin. Alle data hebben we 
in kunnen vullen. We gaan ervoor zorgen dat we lekker aan de slag kunnen in de moestuin. 
 

 
De avond4 daagse van Moergestel zal dit jaar van 21-24 juni zijn. Informatie over hoe in te schrijven zal later 
nog volgen maar nu alvast de datum voor in de agenda… 

 

Ahoy maatjes! 

Het is weer zover! Vanaf nu kunnen jullie je inschrijven voor Jvw 2022. Wil je meedoen, kan je iets 

als vrijwilliger voor ons betekenen of heb je zin om in de week zelf je handjes uit de mouwen te 

steken? Alle hulp is welkom! Schrijf je dus nu in of mail voor meer info 

naar nikki@jvwmoergestel.nl 

Jvw 2022 is van 29 augustus t/m 2 september. Het thema houden we nog even geheim, maar 

misschien kan je de hint in deze post al vinden… 

Inschrijven kan via www.jvwmoergestel.nl 

Hopelijk tot dan! 

 

We zien steeds meer jonge ouders naar de Bienekebolders komen. Heel fijn om te zien dat steeds meer 
mensen een rondleiding op beide scholen aanvragen en op grond daarvan een keuze maken. Om nog beter in 
te kunnen schatten vragen we jullie om kinderen die komend schooljaar starten in te schrijven. We willen jullie 
ook vragen of jullie dit aan ouders die jonge kinderen hebben en deze nog niet hebben aangemeld voor een 
basisschool door willen geven zodat we een goede inschatting kunnen maken in wat er nodig is voor volgend 
schooljaar.  

Ik krijg regelmatig het verzoek voor extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties om.  

 

Avond4daagse 

OR 

Jeugd vakantie werk 

Moestuin 

Aanmeldingen  

Vakantieverlof 
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Helaas mag ik, met uitzondering van uitzonderlijke situaties, geen extra verlof verlenen voor vakanties voor 
kinderen vanaf 5 jaar. Vanaf 5 jaar zijn kinderen namelijk leerplichtig. In de volgende link zie je welke 
voorwaarden er zijn om verlof te kunnen verlenen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties  

 

Mag ik mijn kind 

meenemen op 

vakantie buiten de 

schoolvakantie? - 

Rijksoverheid.nl 
U mag uw kind niet 

meenemen op vakantie buiten 

de schoolvakanties. U kunt 

een boete krijgen als u dit wel 

doet. Als u in de 

schoolvakanties niet weg kunt 

door uw werk kunt u 

toestemming vragen om 

buiten de schoolvakanties op 

vakantie te gaan. 

www.rijksoverheid.nl 

 

 
 

Binnenkort zijn weer de media ukkiedagen. Op onderstaande website is veel informatie hierover te vinden  
 
Https://www.mediaukkiedagen.nl/2022/03/01/activiteiten-dinsdag-landelijk-webinar-swipe-stap-sprong/ 
 

 in de bijlage nog een flyer met allerlei leuke interessante websites voor ouders en kinderen. 
 
 

Vorige week heeft groep 7 meegedaan aan de boomfeestdag. Een geweldig interessante 
dag voor groep 7 waar ze veel hebben geleerd over de natuur in de omgeving. De 
kinderen hebben het geweldig gedaan. We kregen veel complimenten over de vragen 
die de kinderen stelden en de betrokkenheid die ze hadden bij de verschillende 
workshops.  

Bibliotheek

Boomfeestdag 
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Op vrijdag 1 april zijn alle kinderen vrij. Het team gaat op deze dag hard aan de slag met “mastery learning” 
(hoe kunnen we alle informatie die we dit schooljaar op hebben gedaan met elkaar laten samensmelten tot 
een lesaanpak waar alles in terugkomt). Ook gaan we ons buigen over de groepsverdeling voor volgend 
schooljaar. Doordat we vooral van onderaf aan het groeien zijn moeten we goed kijken hoe we de groepen 
goed in kunnen delen. We gaan hiervoor niet over een nacht ijs maar kijken goed naar de verschillende 
scenario’s die er binnen het aantal leerlingen (en dus binnen de bekostiging) liggen. Zodra hier meer over 
bekend is zullen we jullie natuurlijk informeren. Dit zal echter nog wel wat tijd vergen. Na de beslissing over 
welke groepen we kunnen maken gaat dit ter informatie naar de MR en dan begint de zoektocht naar de juiste 
man/vrouw op de juiste plek. De studiedag sluiten we samen af door eindelijk de bon van Wout op te maken 
die we lang geleden op de dag van de leerkracht cadeau hebben gekregen. We gaan er heerlijk van genieten! 

 
Team OBS de Bienekebolders. 

Studiedag 1 april 

http://www.bienekebolders.nl/

