
 

 
 

     WIJ WILLEN WEER EEN JAAR NAAR SCHOOL!       
 
 
 

Vorig schooljaar is het goede doel “Hope Care and Love Uganda” op school geïntroduceerd. Mede dankzij uw hulp 
konden we 12 Ugandese kinderen voor een jaar naar school laten gaan. Voor deze kinderen is dat een droom die 
uitgekomen is (zie ook de nieuwsbrief bijgevoegd bij deze Bundersinfo)! Komend jaar willen we ze natuurlijk een 
nieuw schooljaar bieden en ze als onze adoptiekinderen op afstand zo lang mogelijk aan de Bunders verbinden. Het 
gaat om Joshua (1a), Deen-Sajji (1b), Kasozi (1c), Rovin (1d), Ezra (1e), Blessing (2a), Zakiyah (2b), Shivan (2c), 
Hamidah (6a), Jumah (6b), Betty (7), Maria (8a) en Balook (8b).  
 
De Goede Doelen commissie van de OC heeft een mooie inzamelactie opgezet die vanaf vrijdag 10 november 
van start zal gaan. We willen Tony Chocolonely chocoladerepen gaan verkopen, met een door de kinderen 
gepersonaliseerde wikkel eromheen. Leuk om cadeau te geven voor feest- en verjaardagen, relatiegeschenk of lekker 
om zelf op te eten!  
Wij rekenen opnieuw op uw steun en die van de kinderen om ook voor deze 13 Ugandese kinderen weer een nieuw, 
mooi en leerzaam schooljaar te realiseren! 
                                                             

Praktisch: Verkoop chocoladerepen          
 
Vrijdag 10 november krijgen de kinderen een envelop mee naar huis met daarin een 
intekenlijst voor chocoladerepen in de smaken “Melk”, “Melk, karamel, zeezout” en 
“Puur”. Kinderen kunnen met deze lijst langs de deuren om zoveel mogelijk repen te 
verkopen, à 2 euro per reep! De bedoeling is dat het geld direct contant in de envelop 

gedaan wordt. De (dichte) envelop met compleet ingevulde lijst en het benodigde geld moet dan uiterlijk 
maandag 20 november bij de eigen leerkracht ingeleverd worden. Hierna is het niet meer mogelijk repen bij te 
bestellen, dus let op deze datum! De bestelde chocoladerepen zullen naar verwachting uiterlijk 15 december as 
geleverd worden.  
 
                                                        
Wikkel ontwerp wedstrijd 
We willen onze kinderen de kans geven om een mooie wikkel voor onze chocoladerepen te ontwerpen. Uit alle 
inzendingen zullen de drie mooiste ontwerpen gekozen worden. Deze ontwerpen worden gebruikt voor de 
chocoladerepen die de kinderen gaan verkopen! In de envelop die de kinderen mee naar huis krijgen, zit ook een 
format waarop binnen het kader een mooi ontwerp gemaakt kan worden thuis. Dit ontwerp moet uiterlijk 
donderdag 16 november ingeleverd worden in de daarvoor bestemde doos die geplaatst wordt tegen de glazen 
wand van de teamkamer. Doe je best, maak er iets moois van en wie weet staat jouw ontwerp straks op een 
chocoladereep! 
 
Wij hopen op een geslaagde inzamelactie met een mooie opbrengst! 
 
Alvast veel dank namens de Goede Doelen Commissie van de OC, 
Inda Paymans, Silvie Scheffers, Chantal Peerbooms en Michelle Ebeling Koning. 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Ons hele team moedigt u en de kinderen aan om deze actie van onze Oudercommissie met hart en ziel 
te ondersteunen. Wij zijn als team dankbaar dat wij samen als Bundersschoolgemeenschap onze steun 
aan het “Hope Care and Love Uganda” van onze oud-collega Lisette, kunnen geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
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Bunders 3.0 in contact met het Voortgezet Onderwijs. 
 
Inmiddels zijn wij dit jaar ook gestart met de voorbereidingen op de organisatie 
van de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 naar een Leergroep III. 
Eén van de activiteiten is het Voortgezet Onderwijs te informeren over Bunders 3.0 
Dinsdag 7 november was een eerste uitwisselingsbijeenkomst bij ons op school. 
Wij hebben daarvoor de drie scholen uitgenodigd waar de meeste leerlingen uit groep 8 naar toe gaan: 
2College Durendael, De Nieuwste School en Odulphys Lyceum. Daarnaast was ook 2College RuivenMavo te gast. 
Deze laatste school heeft per dit schooljaar het onderwijssysteem drastisch hervormd: geen klassen meer, geen vast 
rooster, geen vaste groepen. Wat wel? Zij volgen een Zweeds onderwijssysteem gebaseerd op individueel -
gepersonaliseerd- leren. Dit is een hele grote omwenteling in het Voortgezet Onderwijs. 
 
Met elkaar verkenden wij vernieuwingen op onze scholen. Het VO zit namelijk niet stil, ook zij weten dat de 
maatschappij en daarmee de onderwijsbehoeften en wijze van leren voor hun leerlingen verandert. 
Samen met de elf VO-collega’s bespraken onze leraren uit de groepen 6, 7 en 8 actuele ontwikkelingen. 
De middag is afgesloten met de wens elkaar opnieuw te ontmoeten. 
 
Gaande weg het traject van Leergroep III willen wij met een aantal ouders en enkele VO-collega’s uitwisselen wat 
vernieuwend onderwijs betekent en hoe het VO aansluit op onze veranderingen. 
Een aantal van onze ouders heeft die wens in het verleden ook geuit. Middels dit overleg met het VO geven wij daar 
een eerste impuls aan. 
 
Onze leraren uit 6, 7 en 8, keken als volgt terug op de bijeenkomst: 

• Het is al jaren een wens om samen met de VO-scholen te kijken hoe we beter op elkaar aankunnen sluiten/van elkaar 
kunnen leren. Laten we elkaar als partners zien en als deze werkwijze als een olievlek zou kunnen werken in onze 
regio, zou dat mooi zijn. 

• Goed om te horen dat de 'gasten' zo enthousiast waren over datgene wat ze hadden gezien. 
• Mensen van het VO waren onder de indruk van de onderwijs veranderingen bij ons op school. Ze waren verrast en 

enthousiast over wat ze hebben gezien. 
• De meer traditionele scholen Durendael en Odulphus zien in dat ook het VO in de toekomst een verandering zal 

moeten doormaken. Hoe groter de organisatie hoe moeizamer en meer geleidelijk de verandering zal gaan. Dit heeft 
te maken met groot aantal leerlingen, allerlei niveaus en een groot diversiteit aan docenten.  

 
 
Sintflits  
Sint en zijn pieten bezoeken onze school op maandagochtend 4 december! 

Herhaalde oproep: voor maandag 20 november zoeken wij ouders die willen helpen om 
de school te versieren in sinterklaassfeer. We starten om 19.00 uur. Er hangen 
inschrijflijsten naast de klassen. We hopen op veel enthousiaste hulpouders. Degenen die 
zich al hebben ingeschreven: bedankt!!! 
Daarnaast willen we vragen of ouders voor hun kind een leeg doosje mee naar school 
willen nemen zodat deze tijdens de knutselavond op 20 november kan worden ingepakt 
ter decoratie. Deze kunnen worden ingeleverd in de teamkamer!  Bij deze Bundersinfo is 
ook een Sinterklaaskalender (aparte bijlage) bijgevoegd zodat u op de hoogte bent 
van alle geplande activiteiten de komende weken. 
 
De Sintcommissie Floor, Inda, Marjoke, juf Els en Chantal. 
 

 
 
  

Goed nieuws! 
Ook dit schooljaar komt er een vervolg van Sjors Sportief & Sjors Creatief.  
Ruim 1000(!!) kinderen schreven zich het huidige schooljaar in op diverse sportieve en 
creatieve kennismakingscursussen. Mooi om te zien dat Sjors zo populair is onder de 
basisschooljeugd! Wegens dit succes heeft gemeente Oisterwijk besloten om dit te 
continueren. Sjors Sportief & Sjors Creatief geven alle kinderen de kans om zich naast 
sport ook op laagdrempelige wijze te oriënteren op de culturele mogelijkheden binnen 
de gemeente. De kinderen kunnen hun interesses en talenten verkennen zonder direct lid te hoeven worden. De 
boekjes zullen in januari uitkomen en we willen jullie vragen om deze te helpen verspreiden onder de leerlingen. 
                                                                                                                                                                  
 
Vervolg op volgende pagina.            
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Tekening!! 
Voor het nieuwe boekje willen we graag weer een mooie tekening ontvangen per 
basisschool. Een sportieve of creatieve tekening in de lengte. Liefst een tekening van een 
kind uit de bovenbouw! 
Deze ontvangen wij graag voor de Kerst en zullen we altijd nomineren op de 
website www.sjorssportief.nl. De winnaar krijgt de voorkant van 2000 boekjes én mag met 
de hele klas een leuke activiteit gaan doen. 

 
Met creatieve en sportieve groet, 
Wout Stuiver,  
combifunctionaris Sport- en bewegen gemeente Oisterwijk 
 
 

 
 

Open Inloop 15 november 
Voor ouders die al een intakegesprek hebben gehad is er gelegenheid om met hun kind een 
kijkje te nemen op onze Open Inloopochtend van 15 november aanstaande. Naast een korte 
toelichting op Bunders 3.0 geeft ook de Oudercommissie informatie over het reilen en zeilen 
van de school. 
 
Ouders die nog zoekend zijn? Ook voor hen staat de deur op de 15e open 

Kent u zo’n ouder?? Maak hen graag met deze mogelijkheid bekend. 
Aanmelden kan via Suzanne Marinussen, coördinator Leergroep I:  s.marinussen@stgboom.nl 
 
 
Inlopen voor onze eigen ouders 
In leergroep II hangen ook Inlooplijsten. Deze vinden plaats in november/december.   
U kunt dan uw kind aan de slag zien in de groep. U bent van harte welkom, maar het aantal ouders per moment is 
beperkt. Er hangt ook een gastenboek onder de lijsten. Wilt u uw indrukken weergeven? Dat stelen wij zeer op prijs. 
 
 
Gespreksavonden ontwikkeling van uw kind. 
Maandag 27 en woensdag 29 november zijn de gespreksavonden in Leergroep I en II. 
Intekenlijsten hangen bij de teamkamer. 
 
Op maandag 11 en donderdag 14 december staande gespreksavonden voor de groepen 6,7 en 8 gepland. 
Zet u deze vast in uw agenda? Intekenlijsten volgen nog.  
 
 
 
 
Jarigen in de week van 9  t/m 16 november:   
 
Van harte Proficiat allemaal.   Heb een fijne dag !! 
 

 
 

Agenda/Activiteiten 

BUNDERSINFO 11 JAARGANG 30 9 november 2017  

http://www.sjorssportief.nl/
mailto:s.marinussen@stgboom.nl

