
 

 
 
Patronen 
 
“Nu kom ik wel naast jou zitten”, zei een van de kinderen uit Leergroep I 
tegen mij. “Nou, dat vind ik wel gezellig”, gaf ik terug. 
 
Even eerder had ik haar gezien, toen ik in een van de basisgroepen een 
kijkje nam in de vrijdagochtendkring. Ze deden het spelletje ‘dirigentje’. 
Heel moeilijk voor kinderen om dan te raden wie het eerst een bepaalde 
beweging doet, waarna iedereen dat na doet. En dan verandert de dirigent 
de beweging. En iedereen doet het weer na. Eén kind mag raden wie nu die 
dirigent is. Dat kind staat voor een best moeilijke opgave. 
 
Enfin, nu kwam ik haar weer tegen op het Techniekplein. De juf legde uit wat ze gingen doen met herfstblaadjes. 
Enkele kinderen mochten op het digibord laten zien hóe zij dat zouden doen. Ze kozen verschillende kleuren met 
de digitale viltstift. 
Ik zeg tegen mijn buurvrouw: “Wat kun je mooie kleurtjes zo maken hé, op het herfstblaadje”. 
Vol verontwaardiging keek ze me aan: “Het is geen kleuren, we maken patrónen”, zei ze ferm. 
Oeps…..duidelijke taal, dacht ik zo. Ik heb mijn lesje voor vandaag alvast geleerd. 
Toen ik het plein verliet, draaide ik me nog even om en zag ze hun patronen op het herfstblaadje vorm geven. 
Met niet alleen kleur op het blad, maar ook in hun gezicht; volop betrokken. 
 
 
Zo ziet u maar, beste ouders/verzorgers, elke dag leren we en niet alleen de kinderen. 
 
Deze BundersInfo ontvangt u later dan gebruikelijk; gisteren was ik afwezig vanwege een scholingsdag.  
Die ging ook over patronen, maar dan meer in communicatieve zin rond de vraag: “Hoe verhoudt de school zich 
tot zijn omgeving”. Wanneer je (nieuwe) activiteiten wilt ondernemen, hoe maak je dat duidelijk? Wat is er 
anders met wie heb je dan allemaal te maken? Wie zijn de stakeholders? Hoe communiceren we daar op een 
goede wijze mee? Welk ‘patroon’ heb je daarvoor? Om maar even in de metaforen te blijven.  
Voor mij was dat een zinvolle dag omdat ik merk dat rond communicatie er altijd verbetering mogelijk is. Soms 
staan we niet zo snel stil bij iets wat voor ons heel gewoon lijkt, maar verschillend ontvangen wordt.   
Bijvoorbeeld het gebruik van onze nieuwe Bunders-app, snel en effectief berichten verzenden. En hoe ervaart u 
die communicatie?  
Midden december gaan we u om uw ervaringen vragen. Ik ben benieuwd naar uw reacties. 
 
Overigens vinden we het ook fijn wanneer we gewoon zonder techniek met elkaar in gesprek zijn. In de 
persoonlijke ontmoeting. Dus heeft u een vraag of een opmerking, stel hem aan de leerkracht van uw kind als 
het daarover gaat of voor andere zaken aan bijvoorbeeld Karin Boonman, onze intern begeleider, of mij. 
 
Met deze BundersInfo wens ik u voor nu vast een goed weekend toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 

 
Gevonden Voorwerpen 
De mand tegenover mhr. Giel zijn kamer zit weer behoorlijk vol. 
Komende week stallen we een en ander uit. Vrijdagmiddag 10 november gaat 
alles naar het goede doel of de container. 
Neemt u nog een kijkje of u iets mist? 
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Berichten van de Oudercommissie 
 
Hallo ouders, 
 
Graag even uw aandacht voor het parkeergedrag rondom school.  
Wanneer het weer slechter gaat worden, komen meer kinderen met de 
auto naar school. Let op dat u in de daarvoor bestemde vakken 
parkeert!!!  
Voor de veiligheid van uw eigen kinderen maar ook voor alle andere 
kinderen geldt de afspraak:            
 
niet parkeren op hoeken of in de loop en in de buurt van 
oversteekplaatsen,  
zoals het verhoogde vlak op de Rembrandt van Rijnstraat. 
 
Zorg ervoor dat het voor elk kind veilig is rondom school!!! 
Dan nog een vraag namens de oudercommissie. Welke ouder wil tijd vrij maken om eens mee te denken aan een 
structureel plan over het parkeergedrag rondom school? 
 
Graag uw reactie naar: ouderraad.debunders@stgboom.nl  t.a.v. Michelle Ebeling-Koning.  
Met vriendelijke groet, 
de verkeerscommissie,  
Eshter van Caulil en Annie Cornelissen. 
 

 
Sinterklaas in het land! 
Het is al weer bijna zover. Over minder dan drie weken, op zondag 19 november om 14.13,  komt de Sint met zijn 
pieten aan op het treinstation in Oisterwijk. Hij zal vanuit daar zijn rondgang door het centrum maken en eindigen 
op het Tilianderplein!  

 
Voor maandag 20 november zoeken wij ouders die willen helpen om de school te versieren in sinterklaassfeer. We 
starten om 19.00 uur en voor koffie/ thee en iets lekkers wordt gezorgd. Er hangen binnenkort inschrijflijsten naast 
de klassen. Wij hopen op veel enthousiaste hulpouders.  
 
Namens de OC: Marjoke, Floor, Inda en Chantal. 
 
 
Luizenalarm,  Code Rood! 
Na de vakantie zijn alle groepen weer 
gecontroleerd op neten/luizen.  
We spreken van een luizenalarm als er in 5 
of meer groepen neten/luizen zijn 
aangetroffen. Helaas is dat deze keer het 
geval. Omdat luizen erg besmettelijk zijn, 
vragen wij u om ook thuis uw kind extra te 
controleren. 
Hoofdluispreventie is de verantwoordelijkheid van ouders. De luizencontrole op school is een extra controle en 
moet gezien worden als ondersteuning voor de ouders. Op school wordt er alleen gecontroleerd en niet gekamd. 
De kans dat er iets over het hoofd gezien wordt, is aanwezig.  
Regelmatig thuis controleren is de beste optie om hoofdluis te voorkomen.  
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OUDERBIJDRAGE 2017-2018  
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Net zoals in het voorgaande schooljaar, willen we ook in 2017-2018 het proces van het innen van de ouderbijdrage eerder 
opstarten. Dit doen we, omdat we gemerkt hebben dat ouders/verzorgers halverwege het schooljaar niet meer weten of ze de 
ouderbijdrage wel of niet betaald hebben (en het innen dus erg veel tijd en acties vraagt) en tevens omdat de ouderbijdrage 
voor een groot deel bedoeld is voor het schoolreisje en dit al vroeg in het schooljaar heeft plaats gevonden.  
 
De oudercommissie  
De oudercommissie is een afvaardiging van ouders uit de onder- en bovenbouw, die zich 
inzetten voor het organiseren van schoolactiviteiten ten behoeve van de leerlingen, in 
overleg met de leerkrachten en aansluitend op het lesprogramma. Hierbij kunt u denken 
aan activiteiten zoals het schoolreisje, de sportdag, Sinterklaas, de Kerstviering, de 
Paasviering, carnaval, de Bundersdag, de avondvierdaagse, diverse Workshops, een 
project voor goede doelen en nog meer.  
 
De ouderbijdrage  
De oudercommissie vraagt ieder jaar een bijdrage van de ouders om deze activiteiten te 
kunnen bekostigen. De gedeeltelijk vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is 
vastgesteld op € 45,- per kind (hierin is de bijdrage voor het schoolreisje (niet vrijwillig) van € 22,50 inbegrepen). Voor 
kinderen die na de kerstvakantie 2017 gaan instromen is de ouderbijdrage € 25,- per kind.  
 
Rekeningnummer  
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 november a.s. over te maken op:  
Bankrekeningnummer:  NL61 RABO 0168 9106 83  
Ten name van:   Oudercommissie De Bunders te Oisterwijk  
Onder vermelding van: Voor- en achternaam van uw kind(eren) + groepsnaam bv Leergroep 1B, groep 5A etc.  
 
Contact  
Mocht u over bovenstaande vragen hebben, kunt u per e-mail katjavandenboer@gmail.com contact met mij opnemen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Katja van den Boer 
Penningmeester Oudercommissie De Bunders 
 

Jarigen in de week van 3 t/m 9 november.      
Van harte Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 

 

 

 

 

 

    Laatste pagina:   scroll door voor de komende Activiteiten. 
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Agenda/Activiteiten 

 
 
Lichtbrigade  op woensdag 8 november vanaf 09.00 uur. 
Groep 6,7,8 kan met de fiets op school komen voor controle van de verlichting. 
Bike totaal Tweewielerspecialist René van der Linden voert dit uit. 
Zijn er meer gebreken aan de fiets dan krijgt uw kind vrijblijvend een reparatieadvies mee. 
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