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Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze week een BundersInfo met vele gezichten, letterlijk. 
Een aantal studenten die dit jaar op onze school is, stelt zich aan u voor. Samen met hen geven wij ons dagelijks 
onderwijs vorm. Zij doen de nodige praktijkervaring op en naarmate de studie vordert kunnen zij ook zelfstandig 
een of meerdere lessen geven. Onze leraren zijn dan hun mentor en naarmate de vorderingen, geeft dat onze 
collega’s ook ruimte om extra instructies of aandacht een kind of groepje kinderen te geven. 
 
Daarnaast hebben de 4e jaars afstudeerstudenten een opdracht in het kader van schoolontwikkeling. 
Voor dit jaar gaat het om: inzet moderne media; gebruik van kindportfolio en gebruik van een rijke leeromgeving. 
Studenten onderzoeken dit en delen deze kennis met de ervaringen van onze leerkrachten.  
Zij én wij krijgen daarbij begeleiding van de Pabo ’s-Hertogenbosch; onze basisschoolcoach Anjes Franke 
ondersteunt hen bij dit onderzoek. 
Vanuit deze wisselwerking leren we met elkaar en van elkaar. Precies het doel van onderwijs. 
 
Actiedag 5 oktober: 
Ons bestuur ondersteunt de landelijke actiedag op 5 oktober die de vakorganisaties in het onderwijs hebben 
uitgeroepen, ondanks dat dit onze centrale personeelsdag/studiedag doorkruist. Overigens gebeurt dat voor nog 
zo’n 300 schoolbesturen in het land. Alle medewerkers van Sitchting BOOM hebben, conform wetgeving, het 
recht om een stakingsactie bij te wonen. Er zullen dus ook bussen vanuit Oisterwijk naar het Malieveld gaan. 
Wie geen actie voert werkt die dag op school; immers ene geplande studiedag. 
 
Voor u als ouders blijft de situatie ongewijzigd: op 5 oktober zijn er geen lessen. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Namens het team van De Bunders, 
Gerard Molenkamp,  

schoolleider. 
 
 

 

Schoolfoto’s 
 
De schoolfoto’s zijn klaar! 
Elke groep heeft een eigen inlogcode om de foto’s te bekijken. 
U krijgt morgen die codes per e-mail toegezonden. 
 
 
 

 
 

Monumentendag Bunders 2017 
 
Groep 8b is vrijdag 8 september naar de Kerkhovense molen geweest. Op de 
begane grond was een winkeltje daar hadden we gezeten terwijl de gemeentelijke 
wethouder dingen aan het vertellen was. Daarna vertelde de Molenaar nog iets over 
de geschiedenis van de molen. Op de 2e verdieping waren allemaal zakken met 
meel. Maar daar heeft de Molenaar niks over verteld, we gingen gelijk naar de 3e 
verdieping. Daar waren 2 molenstenen er waren een paar kinderen die meel 
mochten malen met 2 stenen. Toen gingen we naar  buiten, de Molenaar had de 
wieken uitgedaan en toen mochten we naar de wieken kijken. Daarna gingen we 
weer naar beneden en kregen we wat te drinken en een koekje.  
Groetjes van, Julius en Boaz. 
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Even voorstellen 
 
Beste ouders,  
Mijn naam is Tessa van Zwol en ik mag komen afstuderen op basisschool de Bunders in 
Leergroep II in de basisgroep van Lieke Bluijs. Het kan zijn dat je me al eens op de 
basisschool hebt zien rondlopen, ik heb namelijk mijn eerste jaar van de pabo en deels 
mijn derde jaar van de pabo op De Bunders stage gelopen.   
 
Vorig jaar heb ik mijn minors kind, leren en media en creatieve onderzoekende kind 
behaald. Beide hebben mij geïnspireerd om op een creatieve manier te werken met 
kinderen op de basisschool. Vooral de onderwerpen media en techniek waren erg 
inspirerend. Media ga ik verder uitwerken en onderzoeken in mijn afstudeer jaar. 
 
Momenteel ben ik 23 jaar en volop bezig mijn eigen visie op onderwijs te ontwikkelen.  
Naast studeren werk bij Amaliazorg Catharinenberg in Oisterwijk en ben ik daar receptionist/gastvrouw en zorg 
daar ook nog voor 7 zusters (nonnen). Dit doe ik ongeveer twee keer per week!  
Spreek me gerust eens aan als je vragen hebt, we zien elkaar!  
Groetjes, Tessa  
 

 
 

Ik ben Charlotte van den Eerenbeemt. Ik ben 16 jaar en loop stage bij Stevie op het 
wereldplein. Ik loop hier een jaar stage.  
 
Een van mijn hobby’s is paardrijden dat doe ik al sinds ik 8 jaar ben en ik vind het nog 
steeds leuk, ook heb ik twee jaar pianoles gehad. Ik heb nu geen les meer maar ik vind het 
nog steeds leuk. Verder hou ik ook van tekenen.  
 
Ik zit op instituut broers in Tilburg en doe de opleiding onderwijsassistent niveau 4. De 

opleiding duurt 2 jaar en ik vind het heel interessant. Mijn doel is om uiteindelijk naar de pabo te gaan en dan 
onderwijzeres op een basisschool te worden.  
Ik heb op 2 college ’t Ruiven gezeten en ben daar na 4 jaar geslaagd met een vmbo-tl diploma. Ik heb daar twee 
vriendinnen leren kennen die ook onderwijsassistent gaan doen.  
 
Ik wil graag onderwijzeres worden omdat ik kinderen heel leuk vind en omdat het mij bijzonder lijkt om kinderen 
dingen te leren zoals lezen en schrijven die ze de rest van hun leven nog gebruiken. 
Groetjes Charlotte. 
 
 

Luizen pluizen 

Na de zomervakantie is er al in veel groepen gecontroleerd op 
luizen en neten. Helaas zijn die er geconstateerd.  
Willen jullie als ouders extra controleren? 
Mocht je iets vinden geeft dit dan door aan de 
groepsleerkracht zodat zij een extra controle kunnen plannen 
met de luizenouders. 
 
Voor een aantal groepen zijn wij nog op zoek naar luizenouders. Dit is vooral nog nodig in de groepen 8 en 
leergroep I.  Weet u hoe een luis of neet eruit ziet en wilt u na iedere vakantie even komen controleren, meld dit 
dan bij de groepsleerkracht.  
Met een groet van de luizencommissie. 
 
 

 
 

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. 
 
Op de Ouderavonden 18 en 19 september kunnen ook schoolshirts geruild worden. 
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Informatieavonden 18 en 19 september: aanvang 19.30 uur. 

 
 Maandag 18 september is de jaarlijkse Ouderinformatieavond  voor Leergroep I en groepen 6,7,8. 

 
 Dinsdag 19 september is deze informatieavond voor Leergroep II. 

 
Op deze avonden krijgt u informatie over het werken van uw kind in de groep. Hoe gaat dat, wat zijn de 
plannen? Wat zijn afspraken? De leerkrachten doen dat deels gezamenlijk en in het tweede gedeelte van de 
bijeenkomst ook in hun eigen groep.  
Na afloop is er thee of koffie bij de teamkamer en kunt u nog een en ander uitwisselen. 

 
Heeft u meer algemene vragen over de school of gang van zaken?  
Op beide avonden ben ik -Gerard- ook aanwezig om u te woord te staan. 
  
 

 Vrijdag 22 september gaan we op schoolreis naar de Efteling. 
In de diverse groepen zijn de voorbereidingen getroffen. Vanmiddag is daar in Leergroep I nog over 
vergadert om te zorgen dat alles ook met onze jongste kinderen in goede banen wordt geleid. 
Ouders van Leergroep I ontvangen morgen nog een e-mailbrief. 
Groepen 8 zijn op school. Zij doen hun schoolreis tijdens het kamp en gaan traditiegetrouw dan ook 
naar de Efteling. 
 

 Woensdag 27 september start de Kinderpostzegelactie. Met de kinderen in groepen 7 en 8 bereiden we 
dat voor. De school is op die woensdag voor hen al om 12.00 uur uit. 

 
 
Even voorstellen 2 
 
Hoi allemaal, 
Ik ben de nieuwe stagiair op school. Mijn naam is Mats Verdaasdonk en ik kom 
dit jaar stage lopen op basisschool de Bunders. Ik ben 25 jaar en nu eerstejaars 
student PABO in Den Bosch. Dit is dan ook de eerste keer dat ik stage loop op 
een basisschool. Jullie zullen mij in elk geval het eerste half jaar elke dinsdag zien 
in groep 8 in de klas van meneer Luc.    
 
Ik woon op mezelf in het centrum van Den Bosch waar altijd wel iets gezelligs te 
doen is.  Ook is dit lekker dicht bij de Fontys waar ik dus dit jaar ben begonnen 
aan mijn studie. 
Hiervoor heb ik een aantal jaren chemie gestudeerd, maar ik ben er in de loop 
van de jaren achter gekomen dat ik veel liever voor de klas sta in het 
basisonderwijs.  
 
Naast studeren sport ik een aantal keer in de week. Ik doe aan stijldansen en nu iets meer dan een jaar doe ik 
ook mee aan wedstrijden. Hierin groeien we vrij snel en zijn in korte tijd gepromoveerd tot een hogere klasse. 
Ook doe ik sinds een jaar mee aan het Boxtelse evenement “Denziz with the stars”, wat in principe hetzelfde is 
als het tv-programma “dancing with the stars”, maar dan met lokale beroemdheden van Geert Hoes tot lokale 
bekende ondernemers. Verder ben ik momenteel nog op zoek naar een baantje om naast mijn studie te kunnen 
doen. Want wie studeert moet ook inkomsten hebben natuurlijk.  
 
Ik heb enorm veel zin om dit jaar direct te beginnen in groep 8 en er samen met de kinderen en meneer Luc een 
enorm mooie tijd van te maken waar ik ook nog veel van opsteek. Ik sta er vooral voor om het onderwijs op een 
zo leuk en duidelijk mogelijke manier te brengen zodat ieder kind het snapt en mee kan in de lessen. 
Ik weet dat ik pas net begonnen ben, en veel te leren heb. Maar we gaan er helemaal voor! 
Mochten jullie meer over mij te weten willen komen? Kom mij gezellig opzoeken in groep 8. 
Groetjes, 
Mats. 
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Hallo allemaal, 
Mijn naam is Marsha van den Berk. Ik woon sinds kort in Oisterwijk en ben 21 jaar. Op dit moment zit ik in mijn 
tweede jaar van de pabo. Vorig jaar heb ik mijn propedeuse behaald.  
Dit eerste halfjaar loop ik stage op de Bunders in leergroep 2 bij juf Linda.  
Ik heb er ontzettend veel zin in en denk op deze school, met een hele mooie 
visie en onderwijs concept, veel te kunnen leren. Ik verwacht dat het een hele 
bijzondere ervaring gaat worden. Elke maandag en dinsdag ben ik op de 
Bunders te vinden. Verder heb ik ook een aantal keer per jaar een stageweek. 
Dan ben ik de hele week op de Bunders.  
Ik vind het heel erg leuk om met kinderen te werken. Daarom werk ik in het 
weekend in een logeerhuis met kinderen met ADHD en autisme. Dit doe ik 
met heel veel plezier en dit is een mooie ervaring om ook in het onderwijs te 
kunnen gebruiken.  
Ik vind het ontzettend leuk om kinderen dingen te leren en om ze een stapje 
verder in hun ontwikkeling te brengen. Daarom heb ik ook heel veel zin om 
stage te gaan lopen.  
Als u nog vragen heeft of een keertje kennis wil komen maken, bent u altijd 
van harte welkom in leergroep 2c.  
Hopelijk tot snel! 
Groetjes Marsha van den Berk. 
 
 
 
 

Jarigen in de week van 15 t/m 21 september 
Allemaal van harte Proficiat. Heb een fijne dag ! 
 
 

 

 
  

 
 

 


