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Beste ouders/verzorgers, 

 
Met trots maken wij u bekend dat de testfase voor onze eigen ‘Bunders-app’ 
gaat starten. 

Wat ging daar aan vooraf? 
Een drietal ouders nam het initiatief om bij de opening van de school in 
januari 2014 een app te introduceren. De school en de techniek waren er 
beide toen echter nog niet helemaal klaar voor. 
Het heeft dus even geduurd, maar de werkgroep PR heeft het nu voor elkaar: een pilotfase kan gaan starten. 
 
Vanuit de ouders nemen Marion de Hair en Maartje de Jong deel, naast onze leerkrachten Mariëlle van Oorschot, 
Léon op ‘t Hoog en Erwin Klaasse. Ook onze student Tessa van Zwol participeert in deze groep. Zij studeert nu af 
op ‘Kind en media’.  Zij hebben de afgelopen ander halfjaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en 
wensen. Met de app willen we sneller en efficiënter communiceren en ook bekijken welke communicatiemiddelen 
we wellicht niet meer hoeven te gaan gebruiken.  
De PR-groep laat u het volgende weten: 
 
Na de herfstvakantie gaan we van start. We gebruiken daarvoor Parro een onderdeel van ons ParnasSys 
administratiesysteem. 
Parro is een communicatiemiddel voor scholen waarmee communicatie tussen ouders en school vorm kan krijgen. 
Via de groepsmail na de herfstvakantie wordt u hier verder over geïnformeerd. Bent u nieuwsgierig? Meer 
informatie kunt u vinden op: https://parro.education/ 
 

Ik wil graag op voorhand de werkgroep bedanken voor alle inspanningen de afgelopen jaren/periode en ben net 
als u nieuwsgierig hoe deze Bunders app onze communicatie kan bevorderen. 
 
Verder in deze BundersInfo een aantal activiteiten die komende periode gaan starten, waaronder Naschoolse 
sport op woensdagmiddagen. Inschrijfmogelijkheden treft u aan op de laatste pagina. 
 
Ik wens u mede namens ons team veel leesplezier met deze BundersInfo. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens ons team, 
 

Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

 
 

Herfstvakantie  
Vrijdag 13 oktober eindigen de lessen om 12.00 uur 
U hoeft uw kind dus geen lunch mee te geven. 
De school begint weer maandag 23 oktober 08.30 uur. 
 
Wij wensen u en de kinderen een fijne vakantieperiode toe. 

 
 
 

 
 

https://parro.education/
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Even voorstellen 
Ik ben Shahd en kom uit Syrië. 
Ik woon nu een jaar in Nederland. 
Ik ben 16 jaar oud . 
Ik studeer op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. 
Ik zit daar in de internationale schakelklas. 
Ik woon bij mijn ouders en heb een broer. 
Mijn hobbys zijn tekenen en ballet dancen. 

 
En ik wil graag bij jullie stage lopen om beter Nederlands te leren en spreken. 
Ik ben in Leergroep I bij mhr. Stevie en juf Jolien. 
Ik vind de kinderen heel leuk zijn en wil met hun praten en spelen. 
 

Naschrift: Shahd (spreek uit Shahèd) meldde zich bij onze school om haar integratie te bevorderen. 

                 Een initiatief wat wij van harte honoreren. 

 

 

 

 

Lichtbrigade  
De klok wordt weer verzet naar de wintertijd in het laatste weekend van 
oktober en de dagen worden weer korter. Een tijd om extra aandacht te 
geven aan de verlichting van je fiets. Met een goede verlichting gebeuren 
er veel minder ongelukken. Zorg dat je gezien wordt! 
 
Op woensdag 8 november is de lichtbrigade bij ons op  
De Bunders vanaf 9.00 uur.  
Zit je in groep 6, 7 of 8? Kom dan deze dag met je fiets naar school.  
Dan wordt je verlichting gecontroleerd en kleine reparaties worden ter 

plaatse uitgevoerd door Bike Totaal Tweewielerspecialist René van Linden 
in Oisterwijk ... 
Als er een grotere reparatie noodzakelijk is, krijg je een kaartje mee naar huis met de gebreken en een 
telefoonnummer om eventueel een afspraak voor reparatie te maken. Voor iedereen die zijn verlichting laat 
controleren is er een kleine attentie.  
 
Voor deze dag vragen wij twee partytenten te leen die we kunnen gebruiken als het weer slechter is. Laat dit dan 
even weten aan  
Esther van Caulil (vancaulil@gmail.com) of  
Annegien Kalmeijer (kannegien@gmail.com ). 

 
 
 
Ouderexpertise 
Afgelopen jaren hebben uw kinderen op meerdere momenten ouders als gastdocent in de groep gehad. Deze 
lessen worden erg gewaardeerd door kinderen, leerkrachten en ouders. Daarom blijven wij graag op deze manier 
van uw expertise gebruik maken. In de groepsmail die na de herfstvakantie verschijnt krijgt u hierover meer 
informatie. 
 
 

Informatieavond Plusgroepen 
Op maandagavond 30 oktober vindt tussen 19.30 en 20.30 uur de informatieavond plaats voor ouders van onze 
Plusgroepkinderen. 
De avond vindt plaats op basisschool De Coppele. 
IngeniQ, het bureau dat onze leerlingen begeleidt, zal de avond verzorgen. 
Ouders van deze kinderen hebben inmiddels een aparte uitnodiging gehad. 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI_vu5wejWAhWDa1AKHfXuBR8QFghGMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.telefoonboek.nl%2Fbedrijven%2Ft2038365%2Foisterwijk%2Fbike-totaal-tweewielerspecialist-rene-van-linden%2F&usg=AOvVaw251S9U2wi8WhHehZVen9r3
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI_vu5wejWAhWDa1AKHfXuBR8QFghGMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.telefoonboek.nl%2Fbedrijven%2Ft2038365%2Foisterwijk%2Fbike-totaal-tweewielerspecialist-rene-van-linden%2F&usg=AOvVaw251S9U2wi8WhHehZVen9r3
mailto:vancaulil@gmail.com
mailto:kannegien@gmail.com
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Agenda/Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Jarigen in de week van 13 t/m 26 oktober.      
Van harte Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 
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Gemeente Oisterwijk                                                         
Inschrijfformulier  Naschoolse Sport 2017 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en sportieve kinderen, 
Ben jij sportief? Vind jij het leuk om te Bounce-ballen, frisbeeën, voetballen of kennis te maken met een 
sportvereniging in de buurt? Dan is deelnemen aan de Naschoolse Sport echt iets voor jou! 
 
Wat is Naschoolse Sport (NSS)? 
Naschoolse Sport (NSS) is een extra uurtje sport in de week voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van alle 
basisscholen en BSO’s in Oisterwijk en Moergestel. Dit extra sportuurtje wordt gegeven door de 
Combinatiefunctionaris Sport en vindt plaats op verschillende tijden en locaties in de buurt (zie schema bij kop 
waar en wanneer?). Er staan tijdens deze sportlessen veel verschillende dingen op het programma. Zo zullen 
er regelmatig activiteiten in de gymzaal aangeboden worden, maar zullen we ook op bezoek gaan bij 
sportverenigingen in de buurt voor workshops en trainingen.  
 
Wie mogen er aan deelnemen? 
Alle kinderen uit de lesgroepen 5, 6, 7 en 8 mogen zich inschrijven voor deze activiteit. Deelname aan de NSS 
is (voorlopig) gratis! Kinderen die besluiten in te schrijven, worden geacht elke week van de periode aanwezig 
te zijn. Mocht een kind onverhoopt niet kunnen, dan is het fijn als dit tijdig gecommuniceerd wordt richting de 
betreffende Combinatiefunctionaris Sport. 
 
Algemene opmerkingen 
Denk er aan dat NSS alleen door gaat als de school waar het aan verbonden is, een gewone lesdag heeft. 
Tijdens vakanties, feestdagen, studiedagen e.d. zal er geen NSS aangeboden worden.  
 
Inschrijven 
Om deel te kunnen nemen aan de NSS, kunnen kinderen zich digitaal inschrijven. Dit doen ze door een 
email te sturen naar paula.marcelis@tilburg.nl en/of wout.stuiver@tilburg.nl. Hierin wordt het volgende 
vermeld: 

1. Voor- en achternaam 
2. Naam van de Basisschool  
3. Groep en leeftijd     
4. (Nood) Mobiel telefoonnr. ouders 
5. Emailadres ouders 

 
Waar en wanneer? 

School Periode Groepen Tijden Locatie 

Bunders 
Kikkenduut 

Woensdag 
25-10-17 t/m 7-2-18 

5 t/m 8  13:00 - 14:00 Gymzaal Bunders 

 
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan je contact op nemen via onderstaande gegevens. 
Sportieve groet, 
 
Combinatiefunctionarissen Sport te Oisterwijk 
Paula Marcelis  & Wout Stuiver 
paula.marcelis@tilburg.nl  wout.stuiver@tilburg.nl 
06 – 15 47 95 14   06 – 51 38 24 60 
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