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“Wil jij met mij in de Pakjesboot spelen?”, vroeg een jongste leerling aan mij. “Je moet 
dan wel bukken anders pas je er niet in.”   
“Hmm”, ….dacht ik bij mezelf, “Ruimtelijk inzicht: dat zit wel goed”. 
“Wat gaan we doen in de boot?”, vroeg ik haar.  
“Nou, varen en naar de kindjes om pakjes te brengen. En ik mag Sinterklaas helpen”, 
waarbij ze vrolijk op haar Sintkostuum wees; zo trots als een Sintkind kan zijn. 
“Ik dacht dat de Pieten altijd de cadeautjes brachten”, zei ik. Maar een ferm ‘nee’ leerde mij dat deze Sint zich 
deze taak hoogstpersoonlijk zelf had toebedeeld. 
“Wat zit er in het pakje”, vroeg ik vervolgens. “O, niets”, was het antwoord, “Het zijn allemaal nepcadeautjes” en 
ter illustratie gooide ze er enkele overboord. “Ik ga ze pakken”, zei ik en deed of ik het water in wilde duiken. 
“Nee, niet doen,” riep ze. “Het water is heel diep!”   
”Ik ben daar niet bang voor, ik kan goed zwemmen”, zei ik haar. 
“Nee, dat geloof ik niet, want jij hebt geen vleugeltjes om je arm”. 
 
Met die mededeling kon ik het doen, waarna de boot stopte en ik mocht uitstappen. 
En omdat het water minder diep bleek dan zij dacht, kon ik de cadeautjes pakken en weer aan Sint teruggeven. 
 
 
Ja, beste ouders/verzorgers, onze jongste kinderen zijn er helemaal vol van. De school is door de oudercommissie 
en een aantal hulpouders in Sintsfeer gebracht en ’s morgens zijn er Sint-dansjes, een Sint-verhaal of Sint-liedjes.  
 
Maandag 4 december komt Sint Nicolaas bij ons op school, in Leergroep I en II tussen 08.30 en 11.00 uur. 
Dinsdag 5 december is het echte feest, met ’s middags surprises in de groepen 6,7 en 8. 
Woensdag 6 december is een gewone schooldag, die om 08.30 uur begint. 
 
Ik wens u en uw gezin vast veel voorpret en een fijne Sint-Nicolaasviering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 

Dankwoordje 
Vorige week namen wij afscheid vanwege het plotseling overlijden van onze oud-leerling Jacob Gonlag. 
Van velen van u ontvingen wij medeleven in woord, met een kaartje of een blik van ongeloof. 
Wij willen u daar hartelijk voor danken voor uw warme reacties. 
Het heeft ons gesterkt in het ervaren om ‘samen school te zijn’. 
 
 

Stakingsactie leraren 12 december aanstaande 
Het schoolbestuur van Stichting BOOM heeft gevraagd om per school te inventariseren hoe groot de 
stakingsbereidheid is op dinsdag 12 december aanstaande, de aangekondigde landelijke actiedag in het primair 
onderwijs. 
In onze teamkamer bijeen hebben de verschillende leraren van ons team afwegingen gemaakt. Er zijn daarbij 
verschillende standpunten en zienswijzen ingenomen. 
Na een peiling is gebleken dat er onvoldoende leraren beschikbaar zijn om veilig en verantwoord onderwijs aan 
onze leerlingen te geven op 12 december. 
Dit betekent dat De Bunders op dinsdag 12 december gesloten zal blijven. 
In de bijlage bij deze BundersInfo treft u per brief nog een uitgebreide toelichting op deze acties. 
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Sintflits!  
Afgelopen vrijdag gingen de oudste leerlingen van leergroep I op bezoek bij 
Sinterklaas en zijn pieten in het Sinterklaaskasteel in Helmond. De kinderen mochten 
een kijkje nemen in de postkamer, de slaapkamer van de pieten, de inpakkamer, de 
keuken waar ze pepernoten mochten maken, de pietenschool en als hoogtepunt de 
werkkamer en slaapkamer van sinterklaas. De kinderen hebben een fantastische 
ochtend gehad.  
 
Eergisteren mochten alle groepen hun schoen zetten. De Sint heeft Leergroep I verrast 
met een mooi boek en een chocololly, Leergroep II met een potlood en een chocololly 
en de bovenbouw met een lekkere chocoladeletter. 

 
Aanstaande maandag brengt Sinterklaas een bezoekje aan onze school.  
De kinderen van leergroep I en II hebben ook stukjes voorbereid om Sint en zijn Pieten te 
verrassen. Wie het leuk vindt mag als Sint of Pietje naar school komen.  
 
Groep 6 t/m 8 mag vanaf maandag 4 december de surprise meenemen naar school.  
De Surprisemiddag vindt plaats op 5 december!  
Veel plezier allemaal de komende week!  

De Sintcommissie Floor, Inda, Marjoke, juf Els en Chantal 

                                       

 
                                            

Bericht van de Oudercommissie:  vrijwillige 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 
 
 
 
 

mailto:katjavandenboer@gmail.com
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Gespreksavonden ontwikkeling van uw kind grp 6,7,8 

Op maandag 11 en donderdag 14 december staande gespreksavonden voor de groepen 6,7 en 8 gepland. 
     De Intekenlijsten hangen vanaf maandag 4 december bij de lokalen.  

 
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).  
 
 

MR-vergadering: dinsdag 12 december om 19.30 uur is er een MR-vergadering op school. 

    De agenda verschijnt in de BundersInfo van volgende week. 
 
 
 
 

Jarigen in de week van 1 t/m 7 december. 
Van harte Proficiat allemaal.   Heb een fijne dag !! 

 
 
 
 

 
 
 

Agenda/Activiteiten 


