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Beste ouders/verzorgers,  
 
De eerste schoolweek loopt alweer op zijn eind. 
Zo door de school gaand zie ik de kinderen hun weg weer vinden.  
Met een stoere pas, zeker van hun zaak of wat weifelend en 
opgelucht wanneer een ander kind of een van ons team ze even die 
aandacht geeft die nodig is. 
Zo vindt elk zijn weg. 
 
Bent u al door en over het hart van onze school gekomen?  
Over de grote trap die ons verbindt? 
We zijn bijzonder trots op de wandversiering waarin onze kernwaarden zijn verwerkt. Kernwaarden die het 
dagelijks uitgangspunt van ons handelen zijn. 
Tussen deze woorden zijn allerlei speelse afbeeldingen die de aandacht van de kinderen trekken. En dan hopelijk 
ook weer naar wat wij zo waardevol vinden en hen mee willen geven. 
 
Verder is Leerplein II nu volop in gebruik. De kinderen hebben instructie gehad hoe dat werkt. Mooi om te zien 
dat de jongste kinderen die uit Leergroep I kwamen vrijwel zonder moeite hun weg vonden, terwijl de oudsten 
voor wie alles nieuw is, toch echt even moeten wennen en hulp nodig hebben. Een mooi voorbeeld hoe oudste 
kinderen ook van jongsten kunnen leren. 
 

Verder in deze BundersInfo een stukje over communicatie, gebruik van e-
mail etc. Het blijkt dat nog niet alle berichten goed binnen komen bij u.  
Voor nu wens ik veel leesplezier met deze BundersInfo en de 
nieuwsbrieven in de bijlagen. 
 
 
Namens het team van De Bunders, 
 
Gerard Molenkamp,  
schoolleider. 
 

 
 
 
 
 

Schoolfotograaf 
Maandag 4 en dinsdag 5 september worden de schoolfoto’s gemaakt. 
Via een rooster komen alle kinderen groepsgewijs aan de beurt. 
 
Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten kunnen ook op de foto. 

Dat is op maandag 4 september. Een intekenlijst hangt boven bij de entree en beneden op 
het prikbord bij de teamkamer. 
 
In de bijlage bij de BundersInfo leest u een verdere toelichting over de schoolfoto’s. 
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Informatie van school ontvangen 
 
Ontvangst BundersInfo en Schoolgids 

Vrijdag 25 augustus is de eerste BundersInfo verschenen samen met de Schoolgids van dit jaar. 
Enkele ouders lieten weten deze niet te hebben ontvangen. 
 
Hoe werkt het eigenlijk? 
Wij gebruiken uw e-mailadres zoals dit in onze leerlingadministratie ‘ParnasSys’ staat. 
ParnasSys zendt primair e-mailberichten naar de hoofdverzorger van de leerling. 
In gezinnen van gescheiden ouders of nieuw samengestelde gezinnen is dat veelal de moeder.  
 
Waarom ontvangt u de BundersInfo niet? 
Er zijn verschillende mogelijkheden, u kunt dit zelf controleren: 

 u bent niet de ‘hoofdouder’.  
u kunt de BundersInfo en bijv. Schoolgids raadplegen via de website. 

 BundersInfo zit in uw spammap. 
u kunt dat wijzigen en BundersInfo als ‘vertrouwd’ aan merken. 

 uw e-mailbox is vol. 
 u heeft een ander e-mailadres dan in ons systeem staat of er zit een tikfout in het adres. 

dit kunt u controleren en wijzigen in het Ouderportaal. 

 
Inmiddels hebben wij contact met de helpdesk van ParnasSys om te onderzoeken of en hoe  de  
e-mailverzendingen kunnen worden verbeterd. Dat duurt even, ParnasSys is op tweederde van de basisscholen in 
ons land (6500) in gebruik. 
 
 
Heeft u de Schoolgids 2017-2018 niet ontvangen? Mail graag naar administratie.debunders@stgboom.nl 
U krijgt hem dan alsnog. 
 
 
Gebruik Ouderportaal 

Na inschrijving in de leerlingenadministratie krijgt u van ‘ParnasSys’ een gebruikersnaam toegewezen. 
Voordat u gebruik kunt maken van het ouderportaal moet u eerst een wachtwoord instellen.  
Dat gaat via de volgende link: Wachtwoord instellen. Let op, nadat u uw wachtwoord heeft ingesteld is deze link 
niet meer bruikbaar. 
U vindt het ParnasSys-ouderportaal op https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ 
 
In het Ouderportaal kunt u uw eigen gegevens wijzigen. Dus ook uw e-mailadres en telefoon. 

Wij vragen u dit up to date te houden zodat wij u goed kunnen bereiken om u te informeren.  
Zeker in het geval wanneer er iets met uw kind gebeurt op school. 
In de periode van gesprekken en rapporten maken wij het ‘resultatenveld’ in het Ouderportaal zichtbaar en kunt 
u de voortgang van uw kind zien. 
 
Blijven er problemen of heeft u nog een vraag? Mailt u dan naar: info.debunders@stgboom.nl 

 
 
 
 

Jeugddisco zoekt versterking 
 
In Trefcentrum de Bunders wordt met veel succes de 
jeugddisco georganiseerd voor de kinderen van groep 5 
tot 8 en ook het jaarlijkse Carnavalsfeest vindt hier plaats.  
De organisatie bestaande uit ouders van De Bunders zoekt voor het 

organiseren, maar vooral ook voor de uitvoering hiervan versterking.  
Heb je interesse? Wij zijn aanspreekbaar! 
 Laura Karafantis (leergroep 2 en groep 6B), 
 Louise Moorman (leergroep 2) en  
 Yvonne van Hellenberg Hubar (groep 6B) 

 
PS: De eerstvolgende Jeugddisco is op 22 september a.s., dus zet maar in de agenda! 
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 Noteert u al vast? 
 
 Maandag 4 en dinsdag 5 september komt de schoolfotograaf langs. 
 
 Maandag 18 september is de jaarlijkse Ouderinformatieavond  
                    voor Leergroep I en groepen 6,7,8. 
 
 Dinsdag 19 september is deze informatieavond voor Leergroep II. 
 

 
 
 

 

 

Jarigen in de week van 1  t/m  9 september 

 

 

Allemaal van harte Proficiat.   Heb een fijne dag! 
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