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5 maart 2020 14.45u Cursus Wetenschap en Techniek 
10 maart 2020 8.30-10.00u Inloopochtend 
12 maart 2020 14.45u Cursus Wetenschap en Techniek 
16 maart 2020   week van de lentekriebels 
17 maart 2020 13.00u Muziekvoorstelling Oorkaan groep 3-4 
19 maart 2020 14.45u Cursus Wetenschap en Techniek 
23 maart 2020   week van de lentekriebels 
24 maart 2020 17.30u MR bijeenkomst 

 
 
 

18 maart 2020 
24 maart 2020 
 
 
Het volgende bulletin verschijnt op 26 maart 2020 
  

Ateliers 

Bijzondere activiteiten 
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Beste ouders, 
In de carnavalsvakantie werden we geconfronteerd met allerlei berichten omtrent het 
Corona-virus in Nederland. We hebben als school de adviezen van het RIVM opgevolgd 
en blijven alert in de klas. Verder houden we de berichtgeving nauwlettend in de 
gaten. Wanneer we als school meer acties moeten ondernemen laten we het jullie 
weten.  
Gisteren hebben we tijdens de studiedag meer informatie gekregen over de nieuwe 
rekenmethode. We gaan dit jaar nog de eerste voorbereidingen treffen om in het 
nieuwe jaar een goede start te kunnen maken. Ook het leesonderwijs 
(lezen/begrijpend lezen/woordenschat) nemen we onder de loep. We zijn hiermee al 
heel goed op weg met het gebruik van LIST en zien in de tussenresultaten al mooie 
verbeteringen bij kinderen. Dit willen we natuurlijk vasthouden en verder uitbouwen. 
Ingrid heeft ons meegenomen in de nieuwe inzichten hierover en dit gaan we de 
komende periode verder onderzoeken. Een ander onderwerp was het gedrag in en om 
de klas. De komende weken zullen de gedragsregels in de groepen weer opgefrist 
worden. Ook zullen ze weer zichtbaar worden in de groepen dmv posters. Het was een 
hele intensieve dag maar het was heel fijn om met alle leerkrachten weer rond de tafel 
te zitten om het echt over de onderwijspraktijk te hebben. Gelukkig konden we 
tussendoor even uitblazen tijdens een lunch in het Stanislaus café. Heel fijn was het 
om Mariette ook weer bij een deel van de studiedag te hebben. Zoals jullie weten is ze 
met ziekteverlof. Het gaat steeds iets beter met haar en ze zal de komende periode 
ook weer wat meer op school aanwezig zijn. Mariëlle blijft samen met Frauke in groep 
5/6 en Mariette gaat wat extra begeleiding op zich nemen. Fijn dat we de invulling in 
groep 5/6 nog steeds kunnen garanderen, zeker in deze periode waar we binnen het 
bestuur met veel ziekmeldingen geconfronteerd worden. 
De komende periode ben ik iets minder zichtbaar op school door diverse overleggen 
op het bestuurskantoor waarbij ik aanwezig moet zijn. Wanneer er iets is ben ik 
natuurlijk altijd per mail bereikbaar. Op onderstaande data probeer ik zoveel mogelijk 
op school te zijn.  
Groetjes, 
Simone 
 
 
 

Vanuit de directie:
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Dinsdag 10 maart 
Donderdag 12 maart 
Maandag 16 maart 
Dinsdag 17 maart 
Donderdag 19 maart 
Donderdag 26 maart 

 

 

Vooral op donderdag is er een tekort aan overblijfouders. Kennen jullie iemand die ons 
uit de brand kunnen helpen laat het dan alsjeblieft weten. Doorgeven kan via de mail: 
simoneversteeg@opmaatgroep.com  

 

 

Ook de ouders van het luizenpluisteam zijn dringend op zoek naar nieuwe pluizers. Na 
de meivakantie is het eerstvolgende moment op. Help ons de school luisvrij te 
houden…. 

 

 
 

Op dinsdag 10 maart is er weer een inloopochtend op de Bieneke. Kom gerust een 
kijkje in de groepen nemen. Kennen jullie iemand met een peuter, wijs ze dan gerust 
op ons mooie onderwijs en nodig ze uit om dit op de inloopochtend te komen 
bekijken. We heten ze dan van harte welkom. 
 
 

 
 

Als Bienekebolders willen we graag meer zichtbaar zijn. We hebben 
daarin een aantal stappen kunnen zetten. Zo zullen er eerdaags de 
eerste borden gehangen worden om aan te geven waar de ingang  

Aanwezigheid directeur 

Dringende oproep voor overblijfouders 

Luizenpluizers gevraagd 

Inloopochtend

Zichtbaarheid Bienekebolders 
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van de Bienekebolders is. Er volgen later nog meer borden waarop de route naar alle 
gebruikers van het brede schoolgebouw staat.  
Ook heb ik contact met de gemeente gehad over het gebruiken van de naam 
Bienekebolders wanneer het gaat over de ontwikkelingen rondom ons oude gebouw. 
Ze hadden begrip voor ons standpunt en hebben toegezegd het voortaan over het 
oude schoolgebouw aan de Bosstraat te hebben. Het is een begin… nu de media nog… 
Stukje bij beetje proberen we het beeld van de Bienekebolders te keren en daar hielp 
deze berichtgeving niet bij. Wat wel helpt is de fantastische uitslag van de 
ouderenquête. Wat zijn we blij met en trots op de uitslag hiervan. Natuurlijk zijn er 
altijd punten van verbetering. Deze nemen we zeker mee in onze gesprekken over het 
onderwijs op de Bienekebolders 

 
 
 

Ik heb jullie een tijdje geleden meegenomen in de begroting van de Bienekebolders, 
Daar stond ook de aanschaf van laptops op. Hier wachten we voor nu nog even mee. 
Door de sluiting van Darwin komen namelijk veel materialen vrij en we gaan een 
poging wagen om daar de laptops over te nemen. We kunnen er dan namelijk nog wat 
meer aanschaffen incl bijbehorende licenties. Even een update zodat jullie weten dat 
het niet vergeten zijn…. 

 
 
 

Sportieve groeten uit groep 3-4 
 
Groep 3-4 is lekker sportief bezig geweest. Onze gymles werd dit keer verzorgd door 
de Moergestelse tennisvereniging. Op uitnodiging zijn wij met de school een balletje 
gaan slaan.  
 
Na een hartelijk ontvangst door de vrijwilligers van de vereniging, mochten wij onze 
sportieve kant laten zien. De technieken zijn haarfijn aan ons uitgelegd en in de 
praktijk gebracht. De nieuwe Nadal en Kiki Bertens zaten er zeker 
tussen. Kijk zelf maar!   
 
 
 

Groep 3-4 

Update computers
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Na afloop zijn de kinderen 
getrakteerd op appel, komkommer 
en een glaasje drinken. Met veel 
plezier kijken wij terug op deze 
ochtend.  
 

 
 

 
Net voor de vakantie is groep 8 begonnen aan de EHBO lessen. De lessen worden als 
leuk ervaren en met de nodige motivatie en inzet werken ze aan de bijhorende 
opdrachten. Het examen staat gepland op zaterdag 13 juni. De tijden 
volgen nog.  
 
 
 

Groep 7-8 
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Dit is ook de week waarin de kinderen van groep 8 zich moeten inschrijven op de 
middelbare school van hun keus. Dit is altijd toch wel spannend, zeker als er geloot 
moet worden.  
In de klas zijn we bezig met de laatste projecten af te sluiten binnen het thema kunst.  
Het volgende grote project zal het project Lentekriebels zijn. Een project waar de 
kinderen toch wel erg naar uitkijken.  
 
Om alvast in de agenda te zetten: 
7 mei voorstelling, groep 7/8 - in de Tiliander. 
8 mei Sportdag, groep 7/8 - bij het Staalbergven 
14 mei Rijksmuseum, groep 8 
26 mei verkeersexamen, groep 8 
 
Fijn weekend! Team OBS de Bienekebolders.  
 


