
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze BundersInfo nieuws van de Oudercommissie over de ‘Tony Chocolony’ actie  voor ons goede doel Uganda. 
Verder een terugblik op de fietsverlichtingscontroles, studenten die u informeren over hun onderzoeken en uiteraard 
de aankomst van Sint, komende zaterdag in Dokkum en zondag bij ons in Oisterwijk. Even na 14.00 uur komt de 
goedheiligman en zijn gevolg op het station aan. 
In Leergroep I lopen inmiddels al weer een aantal kleine Sinten en zijn hulpjes rond. Hulpjes, want ja, zwarte piet is 
een beetje in diskrediet gekomen als ik zo de media volg. Echter niet bij ons in het dorp/stad en op onze school. 
In Oisterwijk blijft het feest als vanouds.  
De traditie van Sint en Piet gaat ver terug: dit jaar viert Sint zijn 75-jarig jubileum. Hij doet dat traditiegetrouw in het 
vernieuwde Tiliandertheater. 
Via http://sinterklaas.inoisterwijk.nl/ kunt u hier meer over lezen. 
 
Op maandag 4 december in de ochtend zullen Sint en zijn pieten onze Bunders bezoeken. In de ‘Sintflitsen’ van 
komende weken wordt u hier verder over geïnformeerd. 
 
Maar voor het zover is wens ik u eerst, mede namens het team van De Bunders, veel leesplezier met deze 
BundersInfo. 
 
Gerard Molenkamp 
schoolleider. 
 
 
 
 

           WIJ WILLEN WEER EEN JAAR NAAR SCHOOL!       
     REMINDER 
 
Vorige week hebben de kinderen een envelop mee naar huis gekregen met daarin de benodigdheden voor de 
ontwerpwedstrijd en de verkoopactie ten behoeve van ons goede doel Uganda.  
Hopelijk zijn er al vele repen Tony Chocolonely verkocht! 
De ontwerpen kunnen tot en met vrijdag 17 november ingeleverd worden in de daarvoor bestemde doos tegen de 
glazen wand van de teamkamer.  
De compleet ingevulde intekenlijsten inclusief gepast contant geld voor de verkoopactie dienen in de dichtgeplakte 
envelop (die uw kind meekreeg) uiterlijk maandag 20 november bij de eigen leerkracht ingeleverd te worden. 
Hebt u nog een (nieuwe) intekenlijst nodig, vraag deze dan bij de leerkracht. 
Nog even een paar dagen goed verkopen! 
 
Succes en alvast veel dank! 
Goede Doelencommissie van de OC 
 
 
Sintflits  
Aanstaande zondag is het dan éindelijk over: Sinterklaas komt aan in Oisterwijk! Om 
alvast in de stemming te komen, hierbij de link naar het  ‘Sinterklaas in Oisterwijk lied 
2017’: https://www.youtube.com/watch?v=H0wMJix0j3A 
SPOEDOPROEP: We zijn in elke groep van leergroep 1 nog op zoek naar ouders die 
woensdagochtend 22 november met een paar kinderen pepernoten willen gaan bakken 
thuis. Meld je aan want bij te weinig aanmeldingen kan deze activiteit helaas niet doorgaan en dat zou echt 
ontzettend jammer zijn. 
De Sintcommissie Floor, Inda, Marjoke, juf Els en Chantal 
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Onderzoeken 4e jaars pabo-studenten 
Onze 4e jaars studenten lopen stage en doen onderzoek binnen een afstudeeronderwerp. 
Deze onderwerpen komen voort uit het Schoolplan/Jaarplan en maken deel uit van onze schoolontwikkeling. 
De onderzoeken zijn een start van nieuwe ontwikkeling of bouwen voort op een eerder onderzoek uit het jaar ervoor. 
Op onze school maken 4e jaars studenten samen met leraren deel uit van een onderzoeksgroep. Wij worden hierbij 
begeleid door de Pabo Fontys Hogeschool ’s-Hertogenbosch. 
Op deze wijze geven wij inhoud aan schoolontwikkeling waarbij onderzoek en een onderzoekende houding van 
leraren en leerlingen centraal staat.  
 

‘Portfolio’ door Tabitha Heijmans 
Eerder heb ik u laten weten dat ik op De Bunders 
in Leergroep I onderzoek zal doen naar het 
invoeren van portfolio's. Het doel hierbij is om het 
eigenaarschap en de betrokkenheid van de 
kinderen te verhogen. Wat een portfolio is, kan niet 
eenduidig worden beantwoord. Het kan gezien 
worden als een doelgerichte verzameling werk van 
een kind, wat wordt samengesteld gedurende een 

bepaalde periode. Door te werken met portfolio's wordt het kind eigenaar 
van zijn eigen leerproces en krijgt zelf de verantwoordelijkheid van dit 
proces. De norm voor ontwikkeling ligt niet meer in het landelijk gemiddelde, maar in het kind zelf. 
Op welke manier het portfolio eruit komt te zien, staat nog geheel open. Ik ga onderzoeken welke manier het beste 
past bij de visie van De Bunders en de kinderen zelf. Er zal een pilot in Leergroep I worden uitgevoerd met een 
concept voor een portfolio. Naar aanleiding van de bevindingen en resultaten zal een aanbeveling worden gedaan, 
die ook voor Leergroep II en toekomstig III van waarde zal zijn. 
Vragen en opmerkingen omtrent mijn onderzoek zijn altijd welkom. Dinsdag t/m donderdag ben ik te vinden in 
Leergroep I op het Rekenplein. 
 
 ‘Media’ door Tessa van Zwol 
Zoals jullie weten ben ik dit schooljaar bezig met mijn afstudeeronderzoek over het gebruik van media in Leergroep 
II. De focus van het onderzoek zal liggen bij de informatievaardigheden van mediagebruik van uw kind(eren) bij het 
doen van een onderzoek. Nu is vaak het geval dat leerlingen informatie opzoeken en zelfstandig aan de slag gaan 
met hun zoekopdracht. De vele informatie op bijvoorbeeld het internet, moet gefilterd en vervolgens eigen gemaakt 
worden. Leerlingen zijn zich nog niet bewust van goede zoektermen en kunnen (nog) geen onderscheid maken van 
een valide of niet-valide bron. 
Het doel van het onderzoek is meer zicht te krijgen op welke stappen leerlingen moeten nemen in het zoeken van 
informatie op het internet. 
Wanneer u vragen heeft of graag meer wilt weten, hoor ik het natuurlijk graag! 
 

‘Rijke leeromgeving’ door Diede Klanderman 
Graag houd ik u op de hoogte van de status van mijn afstudeeronderzoek. Eerder 
heb ik u laten weten dat ik onderzoek zal doen naar de rijke leeromgeving die op 
De Bunders steeds meer vorm krijgt. Inmiddels kan ik hier wat specifieker over zijn. 
Dit schooljaar is mijn onderzoek vooral gericht op toekomstig Leergroep III, huidige 
groepen 6,7,8. Leergroep I en II zijn zoals u weet vorig jaar en dit jaar van start 
gegaan en zijn nog volop in groei en ontwikkeling. Leergroep III bestaat nog niet, 
maar om toekomstig Leergroep III zo goed mogelijk te laten starten, doe ik 
onderzoek naar de rijke leeromgeving. Wat zijn de voorwaarden voor een rijke 
leeromgeving? Hoe sluit de rijke leeromgeving het best aan bij de Bunders-
leerlingen? 

Het doel van dit onderzoek is om met aanbevelingen te komen voor Leergroep III, maar deze aanbevelingen zullen 
ook voor Leergroep I en II van waarde zijn. 
Voel u vrij om vragen te stellen omtrent mijn onderzoek wanneer u daar behoefte aan heeft. 
 
 
Luizenalarm 
Door allerlei omstandigheden zitten we in de maatschappij dicht bij elkaar waardoor de luizenplaag zich makkelijk 
verspreid! Het is van belang dat alle ouders hun kind blijft controleren. 
 
Afgelopen week is er weer in veel groepen voor een tweede keer gecontroleerd. Nog steeds blijken er neten maar 
ook luizen te zijn. Aan het eind van deze BundersInfo leest u een brief hoe en waar u op moet letten bij het 
kammen. LEEST U DIE GOED DOOR, astublieft! 
 
Door iedere dag te controleren maken we de school weer luizenvrij! 
 
 

BUNDERSINFO 12 JAARGANG 30 16 november 2017  



 
 
 
 

ANWB fiets verlichting controle. 
Vorige week heeft de fiets- verlichtingsactie plaatsgevonden voor alle 
kinderen uit de groepen 6-7-8. Bijna iedereen had zijn of haar fiets bij 
zich die heel goed is nagekeken door René van Linden; de fietsspecialist 
uit Oisterwijk. 
Hij heeft honderden 
batterijtjes verwisseld om te 
zorgen dat alle voor en 
achterlichten weer gingen 
branden, maar ook 

fietsbellen verzet, sturen op de juiste hoogte gezet en kettingen er weer 
opgelegd. Hiervoor onze welgemeende dank René!!! Sommige  
fietsen waren ter plaatse niet in orde te krijgen, en deze kinderen 
hebben het advies gekregen om een afspraak te maken bij René van 
Linden. 
Ook heeft iedereen een ventiellampje gekregen voor nog meer zichtbaarheid in het verkeer. Het was erg leuk om te 
zien ’s avonds, dat er bij alle sportclubs fietsen rondreden met een brandend voor en achterlicht en een extra lichtje 
in de achterband. 
Nogmaals bedankt René! 
 
 
 
 

 
 
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 17 t/m 22 november:   
 
Van harte Proficiat allemaal.   Heb een fijne dag !! 
 

 

 
 
 
 
 

Scroll door voor brief hoofdluis.. 
 
 

Agenda/Activiteiten 
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Hoofdluis 
Hoofdluis is op veel (basis)scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om ervan af 
te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is en zich razendsnel verspreidt. Hoe eerder u 
erbij bent, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis zich uitbreidt. Het voorkomen en bestrijden van 
hoofdluis is een gezamenlijke taak van ouders en school. De ‘luizenpluizers’ voeren een controle uit, 
maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de ouder(s)/verzorger(s). 
 
Het team 
Er is 1 luizencoördinator (Mayke Dijk) voor de school en per klas/stamgroep zijn er 1 of meerdere 
luizenpluizers.  
 
Wanneer controle? 
In de week (bij voorkeur op maandag) na iedere vakantie (zomer-, herfst-, kerst-, carnavals-, 
meivakantie) wordt er in de klas gecontroleerd op hoofdluis. Omdat hoofdluis erg besmettelijk is, is het 
belangrijk om te melden wanneer uw kind hoofdluis heeft. Er zal dan een extra tussentijdse controle in 
de klas worden uitgevoerd.  

 
Om de controle goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de haren van de kinderen schoon en 

kambaar zijn. 
 
Het ‘luizenpluizen’ 
De controle op hoofdluis vindt plaats in de klas. De luizenpluizers kijken zorgvuldig op de 
voorkeursplaatsen: pony, kruin, nek en achter de orden naar luizen en neten. Bij constatering hoofdluis 
in de klas volgt er na 2 weken opnieuw een controle. 
 
Communicatie 

• Heeft uw kind luis? Meld dit dan direct bij de leerkracht of de ‘luizenpluizers’ van de klas zodat 
er een extra controle kan worden uitgevoerd. 

• Is er door de ‘luizenpluizer’ luis in de klas geconstateerd? Dan wordt de desbetreffende 
ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk op de hoogte gebracht door de leerkracht.  

 
Wanneer er in minimaal 5 klassen neten/luizen worden geconstateerd, wordt er via de Bundersinfo en 
posters in de school een luisalarm afgegeven.  

Extra controle thuis is dan noodzakelijk om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Handige links: 

https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2016/09/Luizencontrole 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/ 
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/hoofdluis.aspx 
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LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR! 

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen 
in als u hoofdluis ontdekt.  
 
Hoe krijg je hoofdluis? 
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen lopen 
via het haar over van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in 
de nek of onder een pony bijvoorbeeld.  
Kinderen lopen de meeste kans hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij 
elkaar houden.  
 
Hoe herken je hoofdluis? 
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op hoofdluis 
te (laten) controleren. Als u het haar met een speciale fijntandige kam doorkamt boven een vel wit papier, 
kunt u zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine 
beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit 
roos los terwijl neten juist aan het haar vastkleven.  
 

 
 
Behandeling 
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Want zolang 
er luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling 
bestaat uit bestrijden én herbesmetting voorkomen. Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een 
speciale fijntandige kam, een kam met een dubbele rij tanden is het meest effectief. 
 

 
 
Dit uitkammen is het belangrijkst. Volg de volgende stappen: 
• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar. 
• Kam eerst met een gewone kam de klitten weg. 
• Pak dan de speciale fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de 

haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het 
andere oor. Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken door te deppen met azijn. 
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• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een papieren zakdoek.  
• Spoel de crèmespoeling uit. 
• Na gebruik de kam reinigen met water en zeep en de luizen en neten verwijderen.  
 
Antihoofdluismiddelen  
Gebruik naast het kammen ook een antihoofdluismiddel. 
Er bestaan shampoos en lotions tegen hoofdluis. In antihoofdluismiddelen zit dimeticon, malathion of 
permetrine als werkzame stof. Als u na de behandeling nog steeds hoofdluis aantreft, kies dan voor de 
tweede behandeling een product met een andere werkzame stof. 
Uit ervaring gaat de voorkeur naar het gebruik van lotions met een inwerktijd van 12 uur.  
Overigens moet u tijdens de behandeling met antihoofdluismiddelen gedurende twee weken het haar 
dagelijks doorkammen met een speciale fijntandige kam, in combinatie met crèmespoeling.  
Herhaal de gecombineerde behandeling na 7 dagen.   
Een antihoofdluismiddel kan besmetting met hoofdluis niet voorkomen.  
 
Extra maatregelen? Nee! 
Luizen verspreiden zich via haar-haarcontact. Extra maatregelen als het wassen van kleding, knuffels of 
beddengoed, stofzuigen of gebruik van luizencape zijn niet nodig. 
 
Hoofdluis heb je niet alleen  
Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij de 
kinderopvang, op (sport)clubjes, bij vriend(innet)jes, oppassen, opa’s en oma’s. Zij kunnen dan ook 
controleren. Bovendien moet u alle gezinsleden controleren. Vindt u bij hen geen luizen, herhaal de 
controle dan eens per week, gedurende twee weken.  
Vergeet ook uzelf niet.  
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