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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hoe open je een BundersInfo wanneer je weet dat er zoveel verdriet is? 
Uiteraard bij de ouders van Jacob, maar ook bij zijn groepsgenoten van groep 8 schooljaar 2016-2017 en hun 
ouders. In ons team was het afgelopen dinsdagochtend even helemaal stil; overmand door wat er gebeurd was. 
Onvoorstelbaar; met in gedachten herinneringen aan beide kinderen en hun ouders, die zo’n tien jaar bij ons ‘in huis’ 
waren. Tja….even helemaal stil….met elkaar. 
 
Gerard Molenkamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunders-app 
Sinds de herfstvakantie zijn we actief met de Bunders-app/Parro. Een groot aantal ouders heeft 

zich aangemeld. Het doel van de app is de informatiestroom te bundelen. Met een code die u 
via de leerkracht kunt verkrijgen, kunt u zich alsnog aanmelden. Op dit moment wordt nog via 
meerdere kanalen gecommuniceerd, na de kerstvakantie gaat de meeste informatie via Parro. 
Heeft u vragen? Stel ze aan de leerkracht. 
 

 
 

Open ochtend groep 8 geslaagd. 
Op vrijdag 17 november heeft groep 8 een open ochtend voor ouders gehouden. 
De deuren stonden open en ouders konden de gehele ochtend binnenlopen en een 
kijkje nemen in de klas en zagen hoe zo’n dag er voor de kinderen uit ziet bij een 
gewoon programma. De kinderen zorgden voor een kopje koffie en een koekje 
voor papa of mama, in plaats van andersom. 
We hebben veel positieve reacties gehad hierop. De kinderen lieten hun ouders 
zien waar ze mee bezig zijn met rekenen, taal, zelfstandig werken en hoe ze 
bijvoorbeeld foutjes analyseren van hun dictees. Ook hebben de kinderen verteld 
over de manier van werken in groep 8. Het was een fijne, goed bezochte open ochtend. 
Mvg Luc Vermeulen, Nils Hoogeland. 
 

Overlijden oud-leerling Jacob Gonlag 
 
Afgelopen dinsdagochtend bereikte ons het verbijsterende bericht dat in de nacht van maandag 
op dinsdag 21 november Jacob Gonlag plotseling is overleden. 
Jacob verliet De Bunders afgelopen juli en zat in de brugklas van het Koning Willem II College te 
Tilburg. Hij mocht slechts 12 jaar worden. 
 
Wij wensen zijn ouders, Hein en Heike, en hun oudere zoon Vincent, alle moed en kracht toe om 
dit immense verlies te kunnen dragen. 
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Winnende Tony Chocolonely wikkels 
 

Sinterklaas zou jaloers zijn op het grote aantal inzendingen wikkels dat we 
mochten ontvangen. Na de tekeningen uitgezocht te hebben op Leergroep 1, 
Leergroep 2 en Bovenbouw en alle tafels van de teamkamer bezaaid lagen met 
mooie ontwerpen, moesten we een keuze maken…  
Lastig, bij zoveel moois…. En zoals altijd, als het heel lastig wordt, roepen we 
Gerard en Giel erbij! Zij hebben de knoop doorgehakt en de 3 winnende wikkels 
uitgekozen.  

 
Gefeliciteerd: Sofie van Dongen, Yannick de Cock en Rosie Rijken!!! 

 
Hope, Care and Love Uganda 

Door de kinderen is wederom een fantastische prestatie neergezet! Dankzij een topverkoop van de Tony Chocolonely 
repen hebben we weer voldoende geld ingezameld om onze ‘adoptie’ klasgenootjes weer een jaar naar school te 
laten gaan!  
 
De top-3 verkopers zijn: 

1. Natalia van den Boer, 39 repen 
2. Nikki Scheffers, 34 repen 
3. Tessa de Wit, 32 repen 

 

De repen zijn besteld en worden in de Tony Chocolonely fabriek gemaakt. We verwachten dat we de repen in de 
week van 11-15 december aan de kinderen kunnen meegeven. 
 
Omdat we dit jaar met 13 groepen zijn (t.o.v. 12 vorig jaar) hebben we een nieuw ‘adoptie’ klasgenootje, Balook. 
Woensdag 20 december komt Lisette van Doormaal (oud-Bundersjuf en oprichtster van Hope, Care and Love 
Uganda) in alle klassen langs om een filmpje van hun klasgenootje-op-afstand en de rapporten te laten zien. 
 
 
 

Welkom:  
Joshua (1/2/3A), Deen-Sajji (1/2/3B), Kasozi (1/2/3C), Rovin (1/2/3D), Ezra (1/2/3E), Blessing (4/5A), 

Zakiyah (4/5B), Shivan (4/5C), Hamidah (6A), Jumah (6B), Betty (7), Maria (8A) en Balook (8B)! 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
Naschrift Schoolleiding: 
Alle kinderen danken wij hartelijk voor hun inzet om te tekenen, kleuren en verkopen. De OC zijn wij erkentelijk voor 
het organiseren van deze actie voor de kids van Uganda. 
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Sintflits!  
Afgelopen maandag hebben we met een aantal leerkrachten, een groep moeders én 
vaders de school versierd in sinterklaassfeer, het zal jullie vast niet zijn ontgaan. De 
kinderen zijn erg enthousiast over het resultaat en hebben er veel plezier van. Dank aan 
alle hulpouders! Daarnaast hadden wij de leerlingen van groep acht gevraagd om een 
pakjesboot te knutselen voor de jongste leerlingen. Hij is echt prachtig geworden en er 
wordt al heel veel in gevaren. Groep acht: nogmaals onwijs bedankt voor jullie mooie 
creatie!!! 

  
Gisteren zijn de kinderen van Leergroep I pepernoten gaan bakken bij ouders thuis. De kinderen hebben een erg 
leuke ochtend gehad en de pepernoten smaakten ook nog eens heerlijk. Ouders dank voor jullie gastvrijheid! 
Morgenochtend vertrekken we met de oudste kinderen van Leergroep I naar het Sinterklaaskasteel in Helmond.  
De Sintcommissie Inda, Floor, Marjoke, juf Els en Chantal 
     

 
 
 
 

Kinderpostzegels 2017:  Persbericht van organisatie. 

Dankzij de inzet van duizenden enthousiaste kinderen, leerkrachten, ouders en 

bestellers, is er tijdens de Kinderpostzegelactie 2017 maar liefst 9,7 miljoen euro 

opgehaald. Hiermee kunnen weer vele kwetsbare kinderen geholpen worden. 

Mocht u besteld en/of gedoneerd hebben: namens de kinderen, hartelijk dank!  

 
                                            

 

 

Coderdojo:   dinsdag 12 december organiseren we van 15:00 tot 17:30 uur weer 

een nieuwe CoderDojo bij de bibliotheek in Oisterwijk. (vanaf 14:45 uur deuren open). 
Dus let op... een nieuwe Locatie! in de Tiliander op de 1e verdieping, waar voorheen de 
bibliotheek zat) 
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. 
Dinsdag 12 december  van 15.00 tot 17.30 
Schrijf je in op: klik hier 
Voor dringende vragen: coderdojooisterwijk@gmail.com 
Locatie: Bibliotheek Oisterwijk, Spoorlaan 82E,  5061HD Oisterwijk (in de Tiliander) 
Voor overige informatie en data in 2018 kun je op onze facebookpagina 

kijken: https://www.facebook.com/coderdojooisterwijk 
 
 

Agenda/Activiteiten 

https://scratch.mit.edu/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-12-39831182138?ref=estw
mailto:coderdojooisterwijk@gmail.com
https://www.facebook.com/coderdojooisterwijk
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SAVE-THE-DATE: donderdag 21 december a.s. vanaf 16:45 uur 
 

Christmas bells are ringing op de Bunders! 
 
Ondanks dat de Goedheiligman en zijn Pietermannen de komende weken nog volop 
voor plezier en spanning zorgen willen wij u toch alvast laten weten dat er ook voor 
Kerst mooie plannen in de maak zijn! Daarom zou het fijn zijn wanneer u als 
ouder donderdag 21 december a.s. vanaf 16:45 uur kunt vrijmaken in de agenda om 
samen met álle leerlingen, leerkrachten én ouders van Basisschool De Bunders een hele 

mooie kerstbijeenkomst te vieren!  Mis het niet! 
 

 
 

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?  
De Intekenlijsten hangen vanaf maandag 4 december bij de lokalen.  
 
 
 
 

Jarigen in de week van 23 t/m 30 november:   
 

Van harte Proficiat allemaal.   Heb een fijne dag !! 
 

 

 
 

 
 
 


