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Beste ouders/verzorgers, 
 
Dat was best even spannend vanmorgen met die wind. We speelden aan één kant van het plein, de luwe zijde aan 
de Frans Halsstraat en zagen ook nog een dikke boom in het park tegen een lantaarnpaal en dwars over de weg 
vallen. Onze jongste kinderen hebben later nog naar de houthakkers van de gemeente staan kijken hoe alles weer 
werd opgeruimd. 
Veel schade in Oisterwijk, hoorden wij al; ik hoop maar dat dat uw deur voorbij is gegaan. 
 
 
Dinsdagochtend hadden wij bezoek van de inspectie van het onderwijs. Zij komen eens in de vier jaar de kwaliteit 
van het onderwijs bekijken en bespreken. Deze keer ging het om didactisch handelen van de leraar in de groep. 
Vier groepen werden daarvoor bezocht, zowel die in het nieuwe als in het oude concept werken en in een mix van 
meer ervaren en startende leraren. 
Belangrijk observatie- en daarmee aandachtspunt zijn ‘taakgerichtheid van kinderen’ en ‘feedback’ van de leraar op 
het leerproces van de kinderen En ook feedback van de kinderen onderling en aan zichzelf: zelfreflectie.  
In het nagesprek met de leraren en ons als schoolleiding liet de inspecteur weten 
dat hij de lessen voldoende tot goed vond uitgevoerd en had hij lof voor onze 
schoolontwikkeling. 
Wij krijgen geen specifiek en gedetailleerd rapport zoals het laatste uit 2014 op de 
website staat. De overheid heeft namelijk het toezicht veranderd. De inspectie 
verzamelt in deze ronde de gegevens als input voor een landelijk rapport ‘De staat 
van het onderwijs 2019’. 
Omdat we zelf wel in onze nopjes zijn over het positieve beeld wat de inspectie 
geeft over ons onderwijs, aten wij later op de dag taart met ons team. 
 
Verder in deze BundersInfo nieuws over o.a. Bunders 3.0, rapporten en activiteiten.  
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ons team, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 

Schoolontwikkeling  Bunders 3.0 
 

In samenwerking met ons begeleidingsteam Tweemonds hebben we de afgelopen maanden 
verkend en gesproken over de nieuwe werkwijze voor de kinderen in de groepen 6,7,8.  
Het doel is dat ook zij in het nieuwe schooljaar gaan werken in anders samengestelde groepen 
en met leerpleinen. Omdat wij zelf nog volop aan het broeden zijn op dit ei, kunnen we daar in 
een later stadium pas concreter over worden. De leraren van die groepen werken momenteel 
verschillende werkvormen en varianten uit, waarbij wij de ervaringen van Leergroep II 
betrekken.  

 
Met Leergroep II zijn wij het eerste half jaar aan het evalueren. Ouders van kinderen in die groepen hebben een 
vragenlijstje over hun ervaringen ontvangen. Een van de teamleden en een ouder hebben dit opgesteld.  
Daarnaast is er aanstaande maandag een audit vanuit de Universiteit van Leuven. Bij hen komt het concept van 
procesgericht werken vandaan. Zij gaan een aantal standaards beoordelen. 
De uitkomsten van zowel de vorderingen in Leergroep III als de evaluatie van Leergroep II worden begin februari 
met de MR besproken. 
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Naschoolse activiteiten 
 
Theater Star Class op De Bunders  
Op 15 januari hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 die hiervoor belangstelling hadden gekeken en actief 
meegedaan aan de promotieshow van Star Class. De kinderen hebben op die dag een flyer mee naar huis gekregen 
voor de cursus "kennismaken met theater” die wij op de donderdagen 1 februari, 8 februari, 22 februari, 1 maart & 
8 maart op school komen verzorgen. 
De serie van zes lessen vormen een mooie afgeronde kennismaking met theater en worden verzorgd door een 
theatraal en pedagogisch goed onderlegde docent. De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen 
door onze Star Class docent. De lessen starten een kwartier na schooltijd in de speelzaal en duren iedere keer een 
uur.  
Inschrijven kan nog tot 27 januari. Mocht u meer info willen over deze cursus dan kunt u altijd even mailen 
naar info@enthousiasment.nl of bellen met 040-2572410.  

 
EHBO-lessen grp 8 
In samenwerking met de Oisterwijkse EHBO-vereniging is er een mogelijkheid om op woensdagen in februari t/m 
juni EHBO-lessen te volgen ná schooltijd. Ouders van groep 8 krijgen daar morgen specifieke informatie over. 
Wij hebben voor dit aanbod gekozen omdat wij enerzijds sympathie hebben rond het idee van hulp bieden -zoals 
door EHBO- in het kader van goed burgerschap en anderzijds dat wij vinden dat deze lessen niet tot het standaard 
leerprogramma van een basisschool horen. De school stelt faciliteiten ter beschikking en de EHBO-vereniging doet 
de uitvoering en draagt de bekostiging daarvan. 
 
 

Rapportages en gesprekken 
 
Begin maart komende de rapportages voor Leergroep I en II beschikbaar en aansluitend in die periode ook 
gesprekken met u. Omdat ander onderwijs ook andere rapportages met zich brengt, zijn de rapporten daar op 
aangepast. Op veler verzoek zullen ze ook op papier verstrekt worden. De rapporten zijn een weergave van de 
ontwikkeling van uw kind(eren) en daarom ook zo aan u gericht. 
 
Voor de groepen 6,7,8 komen de rapportages eind maart. 
 

Activiteiten in de komende periode 
 
Woensdag 24 januari: Open Inloop voor ouders die zich op een basisschool oriënteren. 
Kent u die? Wijs hen dan graag op onze Open Inloop tussen 08.30 en 10.30 uur. Zie ook: www.bunders.nl 
 
 

Kunstweken op de Bunders:  musea ‘online’ 
Na de kerstvakantie zijn we op school gestart met een kunstproject. Middels dit project 
verdiepen de kinderen zich in het leven en werk van een kunstenaar en worden vervolgens 
uitgedaagd een eigen creatie te maken.  

 
In de leergroepen I en II vindt deze activiteit op het Kunstplein plaats op basis van betrokkenheid van kinderen.  
Zij kunnen voor deze activiteit kiezen.  In de groepen 6/7/8 worden deze lessen klassikaal aangeboden.  
Leergroep I heeft zicht verdiept in het werk van Mondriaan, Leergroep II in het werk van Keith Haring, groep 6 is 
bezig geweest met Van Gogh, groep 7 met Henri Matisse en groep 8 met Picasso. Elk kind krijgt over ongeveer 
twee weken een museumfolder met daarop een link naar hun persoonlijke (beschermde) museum op internet die 
samen een digitale klassengalerie vormen. In de groep worden de gemaakte kunstwerken bekeken en besproken. 
Het online museum heeft ook een museumwinkel waarin een aandenken met het kunstwerk van het kind besteld 
kan worden.  
Aan het einde van de kunstweken sluiten alle musea automatisch. Ontdek dat ook uw kind een kunstenaar kan zijn. 
 

 
Kangoeroe rekenwedstrijd 
Op donderdag 15 maart vindt de jaarlijkse kangoeroewedstrijd plaats. Dit is de grootste reken,- en 
wiskundewedstrijd van Nederland (135000 leerlingen op 2300 scholen) 
Kangoeroe is met 6,5 miljoen deelnemers in ruim 70 landen zelfs de grootste wiskundewedstrijd 
ter wereld! 

Kangoeroe vindt plaat op donderdag 15 maart voor leerlingen vanaf groep 3. Ik wil graag de wedstrijd starten om 
14.45 uur in een nader te noemen lokaal. De wedstrijd duurt ongeveer een uur. 
Elke deelnemer krijgt een certificaat en een aandenken. Onder de winnaars worden ook nog extra prijzen verdeeld. 
Mocht je bij de besten van Nederland horen, dan speel je ook nog mee in de smart-finale in Nemo te Amsterdam. 
 
Hoe kan een leerling meedoen…………………. 
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Hoe kan een leerling meedoen? 
U stuurt mij een mail: Marion.arts@xs4all.nl   met voor,- en achternaam van uw kind. U vermeldt in welke groep hij 
of zij zit.  
Van mij krijgt u bevestigingsmailtje waarin ik mijn rekeningnummer geef. Mocht je het persoonlijk af willen geven, 
is dat natuurlijk ook mogelijk. Pas als u betaald hebt schrijf ik uw kind in. Kosten zijn 3 euro per leerling. 
Inschrijven voor 10 februari. (Op de site wordt een andere datum gehanteerd, maar ik moet zelf ook alle 
aanmeldingen op tijd verwerken) 
Mocht u meer info willen of eens kijken naar opgaven van andere jaren, neem dan een kijkje op: 
www.w4kangoeroe.nl 
Ouders die mij willen helpen op 15 maart zijn altijd welkom, graag even vermelden. 
  
Marion de Brouwer-Arts 
moeder van Emily de Brouwer, groep 7. 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 

Bij de teamkamer staan inmiddels weer gevonden voorwerpen uitgesteld. 

Zit er iets van uw kind tussen? Neemt u het dan graag weer mee naar huis. 
Volgende week vrijdag gaat alles weg: wat bruikbaar is naar een goed doel, de rest in de 
container.  
 
 
 

 
 

Jarigen in de week van 19 t/m 25 januari 2018 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 
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