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Niet gewonnen, wel top. 
 
Gisteren vond in Nijmegen de uitreiking van de  
TopTalentenprijs van afgestuurde Pabostudenten 2016/17 
plaats, als sluitstuk van de week van het onderwijs/dag van 
de leraar. 
Onze Susan Tuerlings, genomineerd namens de Fontys 

Hogescholen/Pabo ’s-Hertogenbosch, werd weliswaar niet 
1e maar behoort wel bij de 12 anderen die óók 2e werden. 
Samen met haar ouders, de directeur van de pabo ’s-Hertogenbosch en ons begeleidingsteam Anjes Franke en 
Mariëlle van Oorschot, vierden wij daar haar succes. 
Een succes wat zij dubbel en dwars verdiend. 
Niet alleen studeerde zij cum laude af, maar ontwierp ook een feedbackwijzer. Die helpt kinderen en leraren 
 in hun leerproces en heeft ook betekenis om elkaar als team kritisch te bevragen en zo de schoolontwikkeling 
verder te helpen. 
Als school zijn we er trots op opnieuw zo’n kanjer in huis te hebben. 
Twee jaar geleden behoorde mhr. Stevie Verweijmeren namelijk bij de genomineerde toptalenten. 
Vanmiddag hebben wij met ons team Susan met een bloemetje extra in het zonnetje gezet. 
 
 

Dag van de leraar/acties. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat gisteren ook actie werd gevoerd in Den Haag, met betrekking 
tot werkdruk en salarissen.  
Om ons een hart onder de riem te steken had de Oudercommissie van De Bunders vanwege 

de dag van de leraar ons ‘appeltjes voor de dorst’ gegeven: een mand vol. Met daarnaast 
woorden van dank en erkenning voor het vele werk wat de teamleden op school voor en 
met uw kind verzetten. 
Een mooi gebaar dat heel goed is ontvangen. Dank jullie wel Oudercommissie! 

 
 
 
 
Ik wens u mede namens ons team veel 
leesplezier met deze BundersInfo. 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 

 

                       5 oktober Zuiderpark Den Haag 
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Op tijd beginnen 
 
Fijn dat een aantal van u deze oproep van vorige week ter harte heeft genomen. 

Wij houden nog even vol u aan te spreken wanneer u de school binnenkomt wanneer de 
bel al heeft geklonken. Ook al bent u misschien voor het eerst later. 
Vervelend…maar helaas noodzakelijk. 
 
 

 
 

     
Hallo,  
ik ben Gijs Verheijen uit grp 6A, en ik heb afgelopen maandag 2 oktober geld gevonden. 
Ik heb het gevonden bij de prullenbak. Wie is het kwijt je kunt terecht bij mij en Mr. Gerard    
Ben eerlijk niet liegen a.u.b.  groetjes Gijs  

 
 
 
Coderdojo 
Donderdag 26 oktober organiseren we van 15:00 tot 17:30 uur weer een nieuwe CoderDojo in de SportArena 
Oisterwijk. (vanaf 14:45 uur deuren open).  
De CoderDojo is een workshop voor kinderen om te leren programmeren! Je moet wel al een beetje handig zijn 
met de computer en kunnen lezen. In een groep met kinderen (maximaal 50) uit groot-Oisterwijk maak je kennis 
met het programma scratch (https://scratch.mit.edu/) en kun je met een klein beetje hulp zelf aan de slag gaan.  
We gaan ervan uit dat je over een laptop beschikt (géén Ipad) en dat je dus een beetje computerskills hebt. We 
willen wel graag dat je je online aanmeldt zodat wij weten hoeveel kinderen er komen. Schrijf je snel in, want we 
hebben maar beperkte plaatsen! zie hieronder... 
Ook zijn we altijd op zoek naar ouders die handig zijn met computers, zij kunnen zich ook aanmelden om te 
komen helpen, verstand van programmeren is niet noodzakelijk. Deze ouder-aanmelding vind je ook in de 
inschrijvingslink hieronder. 
 
Schrijf je in op: klik hier 
Voor dringende vragen: coderdojooisterwijk@gmail.com 
Locatie: Sportarena Oisterwijk, Sportlaan 6 Oisterwijk. 
Voor overige informatie en data in 2017 kun je op onze facebookpagina 
kijken: https://www.facebook.com/coderdojooisterwijk 
 

Checklist:  Zin om te coderen? Heb je een laptop? Heb je je ingeschreven?  Dan ben je van harte welkom op 
donderdag 26 oktober vanaf 14:45 uur bij de Sportarena-boven bij de CoderDojo Oisterwijk. 
 

 
 
Opening Kinderboekenweek 3 oktober 
met onze studenten. 

 

 

https://scratch.mit.edu/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-11-29476626383
mailto:coderdojooisterwijk@gmail.com
https://www.facebook.com/coderdojooisterwijk
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Jarigen in de week van 7 t/m 12 oktober. 

 

 

 

 

Allemaal van harte Proficiat.  Heb een fijne dag! 


