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Beste ouders/verzorgers,  
 
 
Sinds gisteren volop in het nieuws: een actiedag in het onderwijs op 5 oktober. 
 
Door de werkgeversvereniging (PO-raad) en vakorganisaties wordt actie gevoerd voor een betere salariëring en 
verlaging van de werkdruk. Het zal u in de media niet ontgaan zijn. 
Voor de zomer was er al een één-uurs werkonderbreking, nu is een volledige dag gepland. 

Als ouders gaat u hier geen last van hebben, immers deze dag was door ons bestuur als personeelsdag gepland. 
Dat gebeurt veelvuldig in het land omdat 5 oktober ook de dag van de leraar is. 
Op die dag zetten besturen en scholen hun teamleden ‘in het zonnetje’ via een studiedag met inhoud en 
tussendoor samenzijn, ontmoeting en uitwisseling, een hapje en drankje. 
 
Op de scholen van onze stichting wordt nu de actiebereid gepeild van de leraren. Het bestuur besluit volgende 
week of wij deelnemen aan actievoeren, dan wel de geplande studiedag door laten gaan. 
Voor u levert dit allemaal geen verandering op: de kinderen hebben 5 oktober geen les. 
 
Meer lezen over de acties? Zie o.a. https://www.volkskrant.nl/binnenland/basisscholen-blijven-5-oktober-dicht-

leerkrachten-staken-voor-beter-salaris-en-lagere-werkdruk~a4515113/ 

 
 
Vanavond komt de Oudercommissie voor het eerst dit jaar bijeen. Zij gaan de jaarlijkse activiteiten bespreken en 
plannen rond Sint, Kerst, Carnaval, Bundersdag etc. Wij zijn daar heel blij mee omdat een school meer is dan 
enkel een gebouw waar onderwijs wordt gegeven. Samen zijn we school en zonder ouderhulp heeft dat minder 
kleur. U zult vast benaderd gaan worden voor hulp in allerlei vorm. Ik hoop dat u wellicht wat tijd voor deelname 
aan een van de activiteiten vrij kunt maken. 
Wanneer u op voorhand denkt: “Ik wil best helpen”, stuurt u dan een mailtje naar 
ouderraad.debunders@stgboom.nl 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Namens het team van De Bunders, 
 
Gerard Molenkamp,  
schoolleider. 
 
 
 

Vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid 
 

Ouderbetrokkenheid is   
“Elke dag opnieuw een nieuwe manier bedenken  
 om de schooldag van je kind in beeld te krijgen.” 

 
Donderdag 7 september is de werkgroep ouderbetrokkenheid bij elkaar 
geweest. We hebben besproken welke speerpunten voor ons dit schooljaar van 
belang zijn. We zijn tot vier punten gekomen: 

1. Ouders en team weten wat ouderbetrokkenheid inhoudt. 

2. Inzet ouderexpertise 

3. Volgen ontwikkelingen  

4. Volgen routines klassenouders en groepsmail  

De werkgroep komt vier à vijf keer per jaar bij elkaar.  
De volgende ouders bemensen de werkgroep: Annegien Kalmeijer, Linda Vermeer, Dominique van Woensel en 
Maartje de Jong. Wanneer u interesse heeft bent u van harte welkom om eens aan te sluiten.  
U kunt dat aangeven bij Mariëlle van Oorschot ( m.vanoorschot@stgboom.nl). De eerstvolgende bijeenkomst is 
op woensdag 15 november om 8.30 uur. 
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Nieuwe gezichten  in school 
 
Hallo allemaal, 
 
Leuk om mijzelf voor te stellen aan iedereen van basisschool De Bunders! 
 
Mijn naam is Caro Andriessen, ik ben 18 jaar en heb super veel zin om dit jaar 
als stagiaire aan de slag te gaan bij meester Léon in leergroep II. Momenteel 
woon ik in het gezelligste studentenhuis van Tilburg en ik studeer in Den Bosch 
aan de pabo waar ik vorig jaar mijn P heb behaald!  
 
Ik zie mijn stage op De Bunders als een mooie uitdaging en een kans om mijn visie op onderwijs verder te 
ontwikkelen. Ik wil zo veel mogelijk verschillende ‘soorten’ onderwijs ontdekken en de manier van onderwijs op 
de bunders past daar perfect tussen. Ik heb zelf op de middelbare school ‘De Nieuwste School’ gezeten waar ik 
veel bezig ben geweest met onderzoekend en ontdekkend leren. Ik denk dat ik vanuit mijn eigen ervaring een 

mooie bijdrage kan leveren aan het begeleiden van de kinderen in dit proces.  
 
In het dagelijks leven verdien ik mijn geld als turnjuffrouw, waarbij ik dit seizoen voor het eerst als hoofdtrainster 
aan de slag mag bij drie verschillende groepen! Ook zit ik sinds dit jaar bij diezelfde turnvereniging in het bestuur. 
Allemaal mooie uitdagingen dus. Verder vind ik het heerlijk om te shoppen, te kletsen en vooral veel te lachen 
met mijn vriendinnen. 
 
Ik ben gek op kinderen en vind het heel mooi om ze dingen te kunnen leren en verder te helpen. Ik heb dan ook 
super veel zin om met de kids aan de slag te gaan! 
Als u vragen heeft of gewoon even kennis wil komen maken dan bent u van harte welkom om even langs te 
komen. Ik ben op iedere maandag en dinsdag te vinden in leergroep IIA.  
 
Groetjes en wie weet tot snel, 
Caro 
 

 
 
Mijn naam is Diede Klanderman. Ik ben vierdejaars PABO studente op de Fontys 
Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Voor sommige ben ik niet geheel onbekend, omdat ik 
twee jaar geleden ook al stage heb gelopen bij De Bunders. Dat is me toen heel goed 
bevallen.  
 
Dit jaar ga ik afstuderen in groep 7. Op dinsdag en donderdag sta ik voor de groep en op 
woensdag zal ik werken aan mijn onderzoek. Ook zal ik een aantal weken de klas 
overnemen.  
 

Het afgelopen half jaar heb ik een minor gevolgd op Aruba. Ik heb daar kennis mogen maken met een ander 
onderwijssysteem, een andere cultuur en natuurlijk een ander klimaat. Wat ik zeker mee neem uit deze ervaring 
is dat ik veel creatiever ben gaan denken, omdat ik daar geen gebruik kon maken van methodes of materialen. 
Daarnaast heb ik daar met mijn eigen ogen gezien hoeveel verschillen er in de wereld zijn tussen arm en rijk. 
Voor veel kinderen was het daar niet vanzelfsprekend dat er aan de primaire levensbehoeften kon worden 
voldaan. Dit maakt mij bewust van hoe goed we het in Nederland hebben en ik hoop dat ik deze ervaring mee 
kan nemen in mijn onderwijs om zo kinderen te inspireren en bewust te maken van hoe de wereld in elkaar zit.  
 
Als docent vind ik het belangrijk om van en met elkaar te leren. Zo heeft ieder kind zijn kwaliteiten waarmee je 
elkaar kan helpen. Ik denk dat het nieuwe onderwijs, met een rijke leeromgeving, hier een bijdrage aan zal 
leveren. Het onderzoek dat ik ga doen zal hier dan ook over gaan. 
 
Ik ben inmiddels aan de slag en kijk uit naar een leerzaam en fijn schooljaar!  
 
Groetjes, 
Diede  
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Open Inloop  
Door het jaar heen organiseren wij Open Inlopen. Belangstellende ouders kunnen al of niet  

met hun kind het eerste deel van de woensdagochtend komen kijken. 
 
De eerstvolgende Open Inloop is op woensdag 15 november tussen 08.45 en 10.30 uur. 
Twee leden van de Oudercommissie zijn eveneens aanwezig om informatie te 
verstrekken. 
 
Kent u ouders die een school zoeken? Maak ze dan graag attent op dit bezoekmoment.  

 
 
 

Schoolshirts 
22 september is de schoolreis. Heeft u al een schoolshirt? Of is het inmiddels te klein? 
Bij mhr. Giel zijn ze te koop: de enige echte groene Bundershirts à € 9,00. 
 
 

 
 
 

  Noteert u al vast? 
 
 
 

 Zondag 10 september: 11.00-16.00 Open dag De Krekul Oisterwijk 
 Maandag 18 september is de jaarlijkse Ouderinformatieavond  

                    voor Leergroep I en groepen 6,7,8. 
 Dinsdag 19 september is deze informatieavond voor Leergroep II. 
 Vrijdag 22 september gaan we op schoolreis naar de Efteling. 

Alleen de groepen 8 zijn dan op school. Zij doen hun schoolreis tijdens het kamp 
en gaan traditiegetrouw dan ook naar de Efteling. 
 
 

 

 

 

 

Jarigen in de week van 8  t/m 15 september 

 

 

 

Allemaal van harte Proficiat.   Heb een fijne dag! 
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