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11 april 2022 Kim  
22 april 2022 Sasha  
23 april 2022 Guus  
24 april 2022 Jasper  
26 april 2022 Jasmijn  
28 april 2022 Lotje  
28 april 2022 Stijn  
29 april 2022 Linda  

2 mei 2022 Zev  
6 mei 2022 Pelle  
9 mei 2022 Madelief  

11 mei 2022 Petek  
12 mei 2022 Huub  

 
 
 
 
 
 
 

Jarigen deze periode 
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15 april 2022 Groep 1-2 Vrij 
18 april 2022 2e Paasdag iedereen vrij 
20 april 2022 IEP 
21 april 2022 IEP 
22 april 2022 Groep 1-2 vrij 
22 april 2022 Koningsspelen met lunch 
10 mei 2022 Informatieavond Bienekebolders 
13 mei 2022 Groep 1-2 vrij 
18 mei 2022 Inloopochtend 
19 mei 2022 Nieuw bulletin 
 

 
 

 
Beste ouders, 
Gisteren is het rapport “De staat van het onderwijs 2022” gepresenteerd. Uit het rapport komt met 
name naar voren dat leerlingen in het primair onderwijs gemiddeld gezien minder presteren op 
begrijpend lezen, rekenen en spelling dan voor de coronapandemie. We zien bij ons juist dat sinds we 
een switch hebben gemaakt in methodes en methodieken en we ons vooral gericht hebben op de 
kerndoelen, onze resultaten alleen maar beter zijn geworden. List zorgt voor kinderen die plezier in 
lezen hebben en daardoor beter presteren op leesresultaten. Rekenkracht zorgt voor een duidelijke 
lijn in de rekenlessen. Close reading voor meer inzicht in begrijpend lezen. Bosos observatie voor een 
goede signalering bij de kleuters. Tel daarbij alle inzichten die we hebben opgedaan door HPO te 
werken, en daarbij dus evidence based, en de regie die leerkrachten zelf in handen hebben bij 
ontwikkelingen binnen de school en je hebt het antwoord waar onze goede resultaten vandaan 
komen. Dit alles kan natuurlijk niet zonder een team wat met deze ontwikkelingen mee is gegaan en 
ook tijdens de coronapandemie zich is blijven ontwikkelen. Nu lijkt het alsof het alleen om de 
resultaten gaat. Wat ik zo mooi aan de Bienekebolders vind is de aandacht voor het hele kind. Het 
welbevinden van de kinderen is nog belangrijker dan alle bovenstaande tekst. Wanneer kinderen niet 
goed in hun vel zitten kun je deze resultaten namelijk nooit bereiken. Daarom blijft aandacht voor het 
welbevinden van de kinderen bovenaan ons lijstje staan. Als ik dan vandaag kijk bij de paasactiviteit 
die groep 8 heeft voorbereid voor de overige groepen en het plezier zie wat daar bij alle kinderen 
vanaf straalt dan denk ik dat we, na corona waarbij veel niet kon, weer langzaamaan terugkomen 
waar we het liefst willen zijn. Een totaalplaatje waarbij welbevinden en leren 
samen komen. Ik kan dan ook niet anders dan nogmaals mijn waardering 
uitspreken voor de ouders, de kinderen maar vooral ook de leerkrachten die zo 
ontzettend hard gewerkt hebben om dit alles voor elkaar te krijgen. Trots op 
jullie allemaal!! 

 

Bijzondere data deze periode

Van Simone 
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Er is een mooi groepje samengesteld wat zich, samen met Sonja, gaat buigen over de invulling van de 
komende ronde ateliers. Fijn dat we zoveel aanmeldingen hebben gekregen om mee te denken en 
mee te helpen. We laten het jullie natuurlijk weten wanneer er meer duidelijk is over de invulling. 

 
 
 

Op de studiedag van 1 april zijn we bezig geweest met mastery learning. Mastery learning bevat 
voornamelijk alle tools die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat alle kinderen betrokken blijven. 
Niemand blijft achter, iedereen zit in de bus en blijft in de bus. Voor ons bracht deze studiedag alles 
wat we eerder hadden geleerd, samen. De leerkracht staat centraal, je geeft effectief les en 
vernieuwingen zijn onderzocht voor we ze uitvoeren (evidence based). Voor ons dus niets nieuws, 
maar vooral een herhaling en de constatering dat alles wat we hebben ingezet in elkaar past. Dit jaar 
gaan we ons nog scholen in het Nederlands Kennis Curriculum (NKC) zodat we daar volgend 
schooljaar mee kunnen starten. Ook het taalonderwijs wordt dit en volgend jaar aangepakt. Het 
mooie aan het NKC is dat ook hier leerkrachten in de lead zijn en werken vanuit de kerndoelen. Voor 
ons is dit een perfecte aanvulling op ons onderwijs omdat we hier alle andere vakken in kunnen 
combineren. Het wordt een totaalpakket vanuit een schoolbreed thema. Wij zijn al heel enthousiast 
hierover en nemen jullie volgend schooljaar graag mee in hoe het er voor de kinderen uit komt te 
zien.  

 
 
 

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 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  

Schoolfotograaf  

Studiedag 1 april 

http://www.bienekebolders.nl/


  

                                       OBS de Bienekebolders, Kloosterlaan 26, 5066 AN Moergestel 013-5136228 
bienekebolders@opmaatgroep.com www.bienekebolders.nl 

 

 

 

 

Park Stanislaus nodig de kinderen van de scholen uit om op woensdag 4 mei van 14.45-16.15 uur 
door het park en de schooltuin een herdenkingstocht te lopen. De tocht zal langs monumentjes gaan 
die de kinderen zelf thuis gemaakt hebben. Deze monumentjes kunnen afgegeven worden bij Simone 
(voor de meivakantie) of in het restaurant bij park Stanislaus (tijden staan in de flyer). 

We hopen dat er veel ouders in de gelegenheid zijn om samen met hun kinderen aan te sluiten bij dit 
mooie initiatief die de verbondenheid tussen jong en oud symboliseert. Op school zal er in alle 
klassen aandacht aan worden besteed. We hopen op een hoge opkomst.  

In de bijlage zit de uitnodiging waarop meer details staan bijvoorbeeld over waar het verzamelen  is.  

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Volgende week vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8 de Koningsspelen. De Koningsspelen is een 
jaarlijkste sportdag voor kinderen in Nederland. 

Bij de koningsspelen zit altijd een dansje van Kinderen voor Kinderen. Dit jaar is dit TopFit10. We 
zullen met elkaar dit dansje doen en hiermee de Koningsspelen openen. Op school zullen de kinderen 
hem tussendoor ook af en toe oefenen. Een aantal kinderen uit de groepen 7 en 8 zullen het dansje 
voordoen die ochtend voordoen. 

Op YouTube kan je hem vinden onder kinderen voor kinderen TopFit10. Mocht uw kind het leuk 
vinden om hem alvast te oefenen. Er is door 2 collega’s van mij, van het beweegteam Tilburg ook een 
makkelijkere versie gemaakt waarin stap voor stap de pasjes worden uitgelegd. Deze is ook leuk om 
thuis te oefenen. Zie; TopFit10 dansinstructie makkelijke versie. Ze hebben een blauw shirt aan van 
de gemeente Tilburg. 

Na het dansje gaan de kinderen verschillende spelletjes doen onder begeleiding van kinderen uit 
groep 8. Ook zullen een aantal senioren van de Stanislaus nog aansluiten. Super leuk dus! 

We gaan na de spelletjes met alle kinderen picknicken/lunchen bij de Stanislaus. Ze hoeven deze dag 
dus geen lunch mee te nemen. Wel een 10 uurtje. 

 

 

 

Samen in verbondenheid 

Koningsspelen 

http://www.bienekebolders.nl/
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Willen jullie de kinderen een bord, bestek en beker meegeven in een tas? Ook is het fijn als ze die dag 
soepel zittende kleding en goede (sport)schoenen aan hebben. 

Groep 3-4 start deze dag (22-4) ook op school en dus niet in de sporthal.  

De weersvoorspellingen zien er goed uit dus dat beloofd veel goeds! 

Sportieve groet, 

Mirjam Lagemaat 

Vakleerkracht gym OBS de Bienekebolders 

 

Vandaag (14-4-2022) hadden we op de brede school een open dag. Het was fijn om dit met alle 
partijen van de brede school samen te organiseren. Een aantal kinderen van onze school hebben een 
uitleg aan ouders gegeven, wat sommige kinderen heel spannend vonden maar wat ze super goed 
hebben gedaan. Er zijn gedurende de dag 8 ouders met kinderen geweest die de school goed hebben 
kunnen bekijken. Wanneer je weet dat iemand deze open dag gemist heeft maar toch nog graag een 
kijkje willen nemen laat ze gerust contact met Simone opnemen.  

 

Turnen 

Audacia 

Bibliotheek  

Uitnodiging Stanislaus 

 

Fijne Paasdagen! 
Team OBS de Bienekebolders. 

Bijlage  

Open dag 
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