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Beste ouders/verzorgers,  
 
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. 
Hopelijk heeft u met uw kind(eren) een fijne zomerperiode beleefd. 
 
Op school zijn de voorbereidingen getroffen om de kinderen en u maandag aanstaande te ontvangen. 
In Leergroep 1 zijn dit jaar vijf basisgroepen geformeerd. Allen bevinden zich op de begane grond. 
Leergroep 2 gaat van start met drie basisgroepen. Zij bevinden zich boven waar voorheen de lokalen voor 
groepen 4 en 5 waren.  
U zult zien dat deze ruimtes geheel anders zijn ingedeeld, aangepast aan ons Bunders 3.0 concept. 
De groepen 6,7 en 8 zijn eveneens boven, waar zij vorig schooljaar ook waren. 
Bij alle lokaaldeuren vindt u aanduidingen van de groep en hun leraar/leraren. 
 
Nieuwe kinderen en ouders -voor zover u de weg niet weet- ontmoeten wij op de begane grond bij de 
teamkamer. Wij staan daar voor u klaar. 
 
In de bijlage treft u de Schoolgids 2017/18 aan. 
Op de Jaarkalender staan de belangrijkste activiteiten vermeld met tevens een overzicht van ons team. 
Dit schooljaar starten Sanne van Gils, groep 6b en Nils Hoogeland in 8b, nieuw in ons team. 
Vorig jaar was Sanne enkele weken in groep 8 en Nils studeerde bij ons af.  
Wij wensen hen beide succes en plezier in hun eerste jaar als leerkracht. 
 
 
Over twee teamleden informeer ik u meer in het bijzonder: 
 

 Dorothée van Dijk schrijft u onderstaand persoonlijk bericht. 
 

 Erwin Klaasse, grp 8b, zal komende week nog niet starten, zoals het er nu uit ziet. Zijn vrouw is zeer 
ernstig ziek waarbij de levensverwachting erg kort is. 
Nils die zelf maandag en dinsdag werkt zal Erwin op de overige schooldagen vervangen. 
De ouders van groep 8b zullen wij wat specifieker op de hoogte houden rond de thuissituatie van Erwin. 

 
Ik wens u en uw kinderen nog een paar fijne vakantiedagen en zie u graag allen weer op maandag 28 augustus 
tegen half negen op het schoolplein. 
 
Namens het team van De Bunders, 
Gerard Molenkamp, schoolleider. 
 
 
 
 

Bericht van Dorothée van Dijk. 
 
Na 36 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht heb ik besloten een andere weg in te 
slaan. Ik heb ruim 15 jaar bij De Bunders gewerkt en al die jaren met veel plezier voor de klas 

gestaan. Vanaf nu wil ik me als afgestudeerd kindercoach gaan richten op het één-op-één 
coachen van kinderen, want daar zit mijn passie.  
Ik ben dankbaar dat  Stichting BOOM mij de mogelijkheid geeft de komende maanden in deze 
nieuwe rol ervaring op te doen en werkzaam te zijn.  

 
Dit betekent dat u me niet meer voor de klas zult zien staan, maar wel tegen kunt komen op De Bunders.  
Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging waarbij ik kinderen individueel wil begeleiden om ze te laten groeien 
en stralen.  
Met warme groet, 
Dorothée van Dijk. 
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Opening schooljaar 2017-2018 
Maandag starten wij met ‘de opening’. 
Evenals vorig jaar gebeurt dat op het plein aan de parkzijde. 
Om 08.30 uur begint een kort programma om samen het nieuwe schooljaar in te luiden. 
 
Daarna gaan alle kinderen naar binnen en bent ook u van harte welkom om binnen een kijkje te nemen. 
 
 
 

 
Agenda: 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 8  juni 
 
Datum               Wie                                                           Groep 

    

29 aug. Valerie Schuurkes (2007)  7 

30 Sjoerd van Beek (2008)  6 A 

30 Sophie Janssen (2007)  7 

1 sept. Jor Nouwens (2006)  8 B 

2 Asier van Bommel (2007)  7 

     
 

 
Allemaal van harte Proficiat ! 
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