
BUNDERSINFO 18 JAARGANG 30 11 januari 2018 

 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Velen van u en sowieso alle kinderen, konden wij maandagochtend een goed en gelukkig 2018 toewensen.  
Was u maandag niet op school dan wens ik u namens heel ons team alsnog het allerbeste voor het nieuwe jaar toe. 
 
Wat gaat 2018 ons brengen? 
Komend jaar staat er nog heel wat op ons programma. 
We gaan verder met de voorbereidingen voor Leergroep III, zodat na de zomervakantie ook de kinderen van de 
huidige groepen 6, 7 en 8 in ons nieuwe onderwijsconcept gaan werken. 
In februari evalueren wij de werkwijze in Leergroep II. Wat gaat goed en wat kan beter. Deze evaluatie is niet alleen 
voor die groep zelf van belang, maar ook voor Leergroep III. In juni doen we dat dan nog eens met een extra accent 
op aansluiting en overgang naar het nieuwe schooljaar. 
 
De begroting 2018 geeft ons ook ruimte om een aantal kwalitatieve verbeteringen door te voeren, die gelijktijdig de 
werkdruk van leraren verminderen. We gaan enkele nieuwe collega’s aantrekken. 
Eind januari willen wij starten met een vakleraar bewegingsonderwijs. Deze gaat twee lessen per week aan de 
groepen 3 t/m 8 geven. Niet alleen verbetert daardoor de kwaliteit van de gymlessen, maar ook krijgen onze  leraren 
ruimte voor collegiale consultatie en klassenbezoek, eigen administratie en overleg met de intern begeleider 
over specifieke kindzaken. 
Verder gaan we op zoek naar een collega die een aantal organisatorische taken gaat overnemen die niet direct met 
het lesgeven te maken hebben, maar wel door leraren worden uitgevoerd. Dat zijn veelal activiteiten die in 
samenwerking met de Oudercommissie gaan zoals vieringen, sportdag, Bundersdag etc. Voorts kan deze collega zich 
bezighouden met het organiseren van naschoolse activiteiten deels samen met de BSO. 
Tot slot komt er, net als in de leergroepen I en II, een onderwijsassistent voor Leergroep III. Deze zal in het nieuwe 
schooljaar gaan starten. 
Kortom meer handen om het werk anders, beter en slimmer te verdelen. 
 
In het kader van kwaliteit van onderwijs en uw ervaringen zullen in het voorjaar tevredenheidsmetingen plaats gaan 
vinden voor ouders, kinderen en teamleden. Op Stichting BOOM-niveau starten wij met een systeem van collegiale 
visitatie waarbij de directeuren van drie scholen elkaar bezoeken en aan de hand van hulpvragen zich een beeld van 
de school vormen en zo elkaar verder op weg kunnen helpen. 
 
Al deze ontwikkelingen hebben ten doel om dagelijks samen te werken met uw kind aan zijn of haar ontwikkeling 
zodat uw kind zich wel bevindt en betrokken is op het eigen leren. Wij zien vanuit dit perspectief uit naar een 
plezierige samenwerking met u en de kinderen in 2018. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ons team, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 

Nieuw naschools aanbod 
 

Theaterlessen Star Class 
Aanstaande maandag zullen er in Leergroep II en de groepen 6,7, en 8 een drietal demonstratielessen rond ‘theater’ 
worden gegeven. We brengen de kinderen in aanraking met deze beleving en bieden de mogelijkheid aan u om ná 
schooltijd uw kind hier mee kennis te laten maken. 
Dit naschools aanbod is op: donderdagen tussen 14.45-15.45 uur op 1,8,15 februari en 1,8,15 maart. Het traject 
wordt verzorgd door een theatraal en pedagogisch goed onderlegde docent. De kinderen worden direct na de 
reguliere lestijd opgevangen door de Star Class docent. De lessen starten een kwartier na schooltijd in de speelzaal. 
De kinderen krijgen maandag meer informatie mee. 
Nu al nieuwsgierig?  http://www.enthousiasment.nl/nieuws/155/star-class-groot-succes/ 
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Agenda en activiteiten 
 

Woensdag 24 januari: open inloop 
Voor ouders die een school zoeken voor hun kind houden wij op 24 januari tussen 08.30 en 10.30 uur weer een open 
inloop ochtend. Samen met de Oudercomissie informeren wij over ons vernieuwde onderwijs en het reilen en zeilen 
op De Bunders. 
Kent u ouders die een school zoeken, maakt u ze dan graag bekend met deze mogelijkheid. 
Het bericht staat ook op onze eigen website en die van Oisterwijk Nieuws. 
 
 

Donderdag 25 januari  Coderdojo: tussen 15:00 - 17:30 Tiliander. 
Tijdens de Coderdojo's leren we kinderen in de leeftijd van 7 t/m 17 de basis van programmeren d.m.v. Scratch. 
Kinderen kunnen zich aanmelden via deze link https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-13-41821211369 
of via een mail naar coderdojooisterwijk@gmail.com 
 
 

Carnaval? Van men meuddut! 
Oftewel “van mij mag het!”: meedoen met het mooiste 
feest van het jaar CARNAVAL! Over een maand is  het 
zover. De carnavalscommissie van het Trefcentrum is in 
volle gang met de voorbereidingen voor feest en plezier 
voor het hele gezin.  Onze deuren staan 3 dagen open om 
gezellig carnaval te vieren. Lekker vertrouwd en in een 
overzichtelijke ruimte bieden wij muziek, spel, knutselen 
en natuurlijk zijn onze gezellige snoephoek en bar 
geopend. Ook de bekende jeugddisco voor groep 5 t/m 8 
heeft een plaatsje in ons programma.  
Op zondag organiseren wij een Carnavalsbrunch 
voorafgaand aan de optocht voor clubjes, families en 
groepen. Zie hiervoor de informatie verder in deze info. 

Wil je liever een handje helpen dan hossen? Dat kan ook. Wij kunnen altijd hulp gebruiken. Als je  interesse hebt, stuur 
dan een bericht naar  yvonnevhh@ziggo.nl. Volg het programma en like ons op Facebook: Bunders Carnaval 
 
 
 

 Jarigen in de week van 11 t/m 18  januari 2018 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 
 

 

 
 
 
 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-13-41821211369
mailto:coderdojooisterwijk@gmail.com

