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“Stop, je mag niet verder”, zei een van de kinderen vanmorgen tegen mij, terwijl ik op 
weg was naar mijn werkkamer. “Waarom, mag ik niet verder?”, vroeg ik beleefd. “Omdat 
je eerst een Sinterklaasliedje moet zingen”, was het antwoord.  
“Vind je het niet een beetje vroeg om al over Sinterklaas te zingen?”, probeerde ik nog 
even. Maar een pertinent nee-schudden bracht mij er toe om dan toch maar een eerste 
regel te zingen. “Zie ginds komt..”, begon ik, maar meer hoefde niet. Deze leerling had al 
snel in de gaten dat zangles aan mij nooit zo besteed is geweest. 
 

 
Met dit in gedachten, beste ouders/verzorgers, zie ik dat de school, nu wij de eerste maand werken achter ons 
hebben liggen, behoorlijk ‘op stoom’ is gekomen. 
Morgen begint de eerste les Spaans voor kinderen in groep 7 en 8. Volgende week starten de Plusgroepen, waar 
ook een aantal kinderen van De Coppele bij ons op school dit aanbod voor hoogbegaafde kinderen krijgt. 
En vanmiddag start een nieuwe naschoolse activiteit: het kinderkoor “Sing a long kids.” 
Tussen 15.00 en 16.00 gaan zij zingen in onze schoolbieb. Ik ga ook even kijken en misschien wel meezingen 
met een liedje? 
 
Verder in deze BundersInfo mogelijkheden om aan workshops rond lezen, muziek en opvoeding deel te nemen. 
En op de stakingsdag van 5 oktober zijn er muziekactiviteiten in Tiliander.  
Dus toch……we zijn op stoom; laat Sint nog maar even wachten, we hebben genoeg zelf te doen. 
 
Ik wens u mede namens ons team veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 

 
 
 
 

 

MR vergadering dinsdag 3 oktober 19.30 uur  
 
 

Maandag 3 oktober komt de MR weer bij elkaar. 
De vergadering is openbaar en voorafgaand aan elke vergadering bestaat de mogelijkheid tot het gebruik maken 
van de inspreektijd. De inspreektijd dient vooraf via de MR-mail 
(mr.debunders@stgboom.nl) door ouders aan de MR kenbaar gemaakt te worden. Er kan 5 minuten spreektijd 
gevraagd worden over punten die op de agenda staan. 

 
Agenda MR vergadering 
Datum: dinsdag 3 oktober 2017  

Tijd en plaats: 19.30 uur in de teamkamer. Eindtijd: 21.30 uur. 

 
Opening 

Inspreekdeel 
spreektijd ouder (indien aangemeld) 
Bespreekdeel 

1. welkom en vaststellen agenda 

2. notulen d.d. 24 juni 2017 

3. mededelingen OC  ter informatie 

mailto:mr@bunders.nl


BUNDERSINFO 6 JAARGANG 30 28 september 2017 

4. mededelingen GMR   

5. mededelingen directie ter informatie 

6. jaarplan school 2017-2018  waaronder stand van zaken SOT’s    ter informatie 

7. verkeersituatie  ter bespreking     

8. activiteiten komend schooljaar 

9. scholingsbehoefte en bijeenkomst    inventariseren 

10. taakverdeling ter bespreking 

11. rondvraag.  
Aansluitend besloten overlegdeel. 
 
 

Nieuwe gezichten  in school 
 
Ik loop alweer een aantal weken stage op basisschool De Bunders, maar wil 
mij toch nog graag een keer voorstellen. Sommigen van jullie zullen mij nog 
van vorig jaar kennen, toen liep ik het eerste halfjaar stage bij juf Linda in 
groep 6/7. In het tweede halfjaar heb ik de minor 'Kunst, creëren en 
onderzoek' gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, waarbij ik 
mijn intern cultuurcoördinator certificaat heb behaald. 

Dit jaar ga ik afstuderen in groep Leergroep Ib. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag ben ik werkzaam op het rekenplein en werk ik aan mijn 
onderzoek. Het onderwerp van mijn onderzoek is het invoeren van portfolio’s 
en op welke manier die een bijdrage kunnen leveren aan het eigenaarschap 
van de leerlingen. Ik ben ontzettend blij dat ik op De Bunders mag 
afstuderen, ik heb hier vorig jaar met veel plezier stage gelopen en ben heel 
enthousiast om deel uit te maken van het nieuwe onderwijsconcept! 
Ik ben graag creatief bezig, mijn hobby’s zijn dan ook tekenen en schilderen. 
Momenteel werk ik aan een eigen webshop om postcards, prints en bedrukte 
kleding te verkopen. Daarnaast begeef ik me ook graag in de natuur en 
bezoek ik vaak concerten en festivals. 
Ik voel mij nu al helemaal thuis op het rekenplein en kijk uit naar een fijn en leerzaam schooljaar! 
Groetjes, 
Tabitha 

 
 

Helpt u mee?  
Beste ouders, 
Heeft u onze bibliotheek op school al wel eens gezien? De kinderen zijn er erg 
enthousiast over! We hebben er hard aan gewerkt, maar hebben helaas afscheid 
moeten nemen van enkele hulpkrachten. Zonder hulp komen we er niet. Wij zijn 
namelijk op zoek naar mensen die ons biebteam willen versterken.  
Dit houdt in: 

 De bibliotheek ordenen en thematiseren (in toerbeurten 1 uur per drie 
weken). 

 Nieuwe boeken stickeren (4x per jaar). 
En dit allemaal in een enthousiast team. 
Is dit iets voor jou? Geef je dan op via: l.opthoog@stgboom.nl  
of vertel het mij, Léon, leerkracht leergroep II. Of loop binnen op een vrijdagochtend en kom eens kijken. 
 
 

Helpt u mee 2 
Rabo-actie “Hart voor uw club” 3 t/m 17 oktober 
Ook dit jaar neemt Stichting Trefcentrum De Bunders deel aan de actie “Hart voor uw club”.  Het Bestuur stelt 

het zeer op prijs als u wilt stemmen op het Trefcentrum. Zowel de bewoners in de omgeving  als de kinderen en 
ouders van BS de Bunders maken met plezier gebruik van het Trefcentrum voor uiteenlopende, mooie 
activiteiten. De opbrengst van uw stemmen wordt gebruikt voor de verfraaiing van het interieur van het 
Trefcentrum.  
Heeft u een Raborekening? Gebruikt u dan de toegestuurde stemkaart. 
Geen rekening maar wel willen stemmen? Volg de link: www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-
worden/?redirect=pa-leden-lid-worden.klantenservice.ik.wil.lid.worden.van.de.rabobank.formulier-rs 

 
 

mailto:l.opthoog@stgboom.nl
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Op tijd beginnen 
Heel veel ouders weten dat wij om 08.30 uur starten met de lessen. 
Soms kunt u vertraging hebben, dat snappen wij. 

Een aantal van u adviseren wij de wekker vijf minuten eerder te zetten. 
Voor uw kind is het niet fijn om in de groep te komen wanneer die al begonnen is.                  
 
Dus help uw kind en kom op tijd! 

 

 
Nominatie Onderwijs Top Talentprijs 2017: Susan Tuerlings 
Susan is -net als mhr. Stevie twee jaar geleden- genomineerd als Student van het 
jaar van Fontys Hogescholen regio Midden-Oost Brabant/Limburg. 
Dat is sowieso al iets om trots op te zijn. Laat staan als zij wint. 
Er zijn dertien landelijk genomineerden collega’s uit het basisonderwijs en ongeveer 
twintig uit het VO.  
De uitverkiezing is op de dag van de leraar: op 5 oktober ’s avonds in Nijmegen. 
Met enkele van ons team gaan wij met Susan mee. En nu maar duimen! 

 
 

        Noteert u al vast? 
 
 3 okt.: Start Kinderboekenweek 14.10  op ons schoolplein 
 3 okt.: MR-vergadering 
 4 okt.: Dierendag 
 5 okt.: Stakingsdag Onderwijs 

 

                         
 

Jarigen in de week van 29 september t/m 6 oktober. 

 

 
 

 

Allemaal van harte Proficiat.  Heb een fijne dag! 
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Op stoom……..activiteiten komende periode. 


