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Beste ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen maandag is onze nieuwe gymleraar gestart.  
Wij zijn blij dat wij Bas aan ons team kunnen verbinden. Niet alleen is hij een sportieve en inspirerende collega, 
maar ook neemt hij zijn vakkennis over bewegingsonderwijs mee. 
Onze leraren geven graag gym, maar een leraar die daar vier jaar voor gestudeerd heeft, heeft nog wel wat meer 
in zijn rugzak. En dat zie je wanneer je de gymles bezoekt of als kind wanneer je gym hebt. 
Wilt u hem aan de slag zien? Hij nodigt u daarvoor uit.  
Dus loopt u om 08.30 uur gerust nog even naar de gymzaal toe.  
 
Bas stelt zich graag aan u voor: 
 

Mijn naam is Bas van Ierland, 25 jaar oud en geboren en getogen in Tilburg.  
In mijn vrije tijd speel (en kijk) ik graag een pot voetbal en ga ik regelmatig naar 
de bioscoop.  
Afgelopen zomer studeerde ik af aan de Academie Lichamelijke Opvoeding te 
Eindhoven, waarna ik de tijd nam om te gaan backpacken door Australië en 
Nieuw-Zeeland. Ondertussen ben ik precies een week terug in Nederland en klaar 
voor een nieuw avontuur hier in Oisterwijk!  
Vanaf 22 januari ben ik actief als gymdocent bij De Bunders, waarbij ik twee keer 
per week les zal gaan geven aan de groepen 3 t/m 8.  
 
Mochten er vragen zijn, dan ben ik van maandag tot en met vrijdag in de gymzaal 
te vinden!  
Tot snel!  
 
Verder diverse onderwerpen in deze BundersInfo. 
Ik wens u mede namens ons team veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

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. 
 
 

Gevonden voorwerpen nog één dag te zien 
 

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. 
Morgen gaat alles weg: wat bruikbaar is naar een goed doel, de rest in de container.  
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Op excursie 
 

Excursie AVEC. 
Maandag 22 januari zijn de groepen 6, 7, en 8 op excursie geweest naar AVEC in Tilburg. Wij 
waren uitgenodigd door Stefan Lanslots, vader van Lucas uit groep 7, om op zijn bedrijf te 
komen kijken.  
Deze excursie was in het kader van het Leskrachtthema: Bouwen en techniek waarbij 
ontwerpen, ontwikkelen en produceren ook aan de orde komen.  
 
Dit kwam allemaal uitgebreid ter sprake tijdens de rondleiding. Wij werden gastvrij ontvangen 

door Stefan en zijn medewerkers. Wat fijn dat we met zoveel kinderen mochten komen en dat zoveel medewerkers 
tijdens hun werktijd onze leerlingen te woord stonden, uitleg gaven en zelfs een workshop verzorgden. We willen 
dan ook Stefan en zijn medewerkers hartelijk danken voor de gastvrije ontvangst. De leerlingen hebben veel 
geleerd en weten nu wat er allemaal aan vooraf gaat voordat ze dat leuke schriftje bij de HEMA kopen. 
 
 
 

Inschrijven op Naschoolse activiteiten 
 

Theater Star Class op De Bunders: inschrijving sluit vrijdag 25 januari 
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. 
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: inschrijving sluit donderdag 1 februari 
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 hebben daar specifieke informatie over ontvangen. 
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. 
Tot op heden hebben zich vier kinderen aangemeld. 
 
 

Activiteiten in de komende periode 
 
Kangoeroe wiskundewedstrijd 
Op donderdag 15 maart vindt de jaarlijkse kangoeroewedstrijd plaats. Dit is de wiskundewedstrijd 
van Nederland (135.000 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? 
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. 
 
 
 
 

mailto:info@enthousiasment.nl
mailto:Marion.arts@xs4all.nl
http://www.w4kangoeroe.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGzcHL7PDYAhVFU1AKHaS3CN8QjRwIBw&url=https://www.aartsenco.nl/nl/project/14/avec-op-tilburgs-veemarktkwartier&psig=AOvVaw1agjYHGdUAi-pXt_O5OPLK&ust=1516891814323378
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Activiteiten 2 

 

Vervolg kunstweken. 
Vorige week heeft u in de info kunnen lezen over ‘De kunstweken’. De gemaakte 
kunstwerken zijn inmiddels opgestuurd. Er zaten echt geweldig mooie schilderijen bij!! 
We hebben op school ‘kunstenaars in de dop’! Als uw kind mee heeft gedaan aan dit 
project krijgt uw kind over enkele dagen een fraaie persoonlijke museumfolder mee naar 
huis. Hierop staat uitgelegd hoe u samen met uw kind hun kunstwerk in hun eigen 

digitale museum kunt bewonderen. Als alle museumpjes geopend zijn worden alle kunstwerkjes zichtbaar in de 
klassengalerie op de klassenwebsite en worden de kunstwerken besproken in de groep. Via de persoonlijke, 
beveiligde website kunnen familie en vrienden uitgenodigd worden om naar het kunstwerk te kijken. In de 
museumwinkel kan, geheel vrijblijvend, een leuk aandenken besteld worden.  

 

 

 

Carnaval          

 

“Van men meuddu “ over 2 weken carnaval vieren in het 
Trefcentrum 

…..als Inside te groot is en het straatcarnaval te koud, dan is het 
vertrouwde en overzichtelijke Trefcentrum waar je moet zijn. Voor 
de jeugd worden er diverse activiteiten  georganiseerd. Hieronder 
alvast een korte opsomming: 
 
Vrijdag 9 februari: Heppie Meal lunchbuffet, kindermiddag met 
kleurplatenwedstrijd en de jeugddisco,  
 

Zaterdag 10 februari: Carnavals Ratatouille met springkussen, tafelvoetbal, airhockey, schminken en de 
carnavalskapper maakt je mooiste coupe. Tevens is er het  Open Podium:  iedereen mag optreden met een dansje, 
liedje of andere act.  Aanmelden kan ter plaatse.  
 

De Bunders huiskapel De Böllekes verzorgt het opwarmertje van de middag om 14 uur.  (en gratis 
entree!) 
 
Zondag 12 februari: de Brabantse Brunch voor gezellige mensen. De dames van 
Hardslag geven hun primeur voor hun uitdossing en  spelen het dak eraf en de 

Jeugdprins komt met gevolg een bodempje leggen.  Kom ook  gezellig meedoen 
en aanschouw het opstellen van d’n Opstoet.  
Aanmelden kan vooraf via yvonnevhh@ziggo.nl/ 06-17702043 
Wil je een handje helpen bij dit feestgedruis voor de kids? Meld je dan via onze Facebook pagina 
Bunders Carnaval. 
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Terugblik op zeer geslaagde Kerstviering & Parents Pre-Xmas borrel  
 

Namens de Kerstcommissie vanuit de OC willen we graag nog heel 
even stilstaan bij het enorme succes van de Kerstviering en 
Ouderborrel van 21 december jl.  
Wat was het een sfeervolle avond voor de kinderen en wat was de 
opkomst op de Ouderborrel enorm!  
Graag willen wij dan ook iedereen die aan het succes van de hele 
Kerstviering heeft meegeholpen langs deze weg nogmaals enorm 
bedanken: 
Alle hulpouders, het koor van Zangvereniging Zang & Vriendschap, 
Cerisette voor de overheerlijke kerstchocolade, Soeplokaal voor de 
verrukkelijke erwtensoep, de vrijwilligers vanuit de Petruskerk en het 

gehele team van de Bunders voor hun enthousiaste medewerking aan het programma! 
Omdat de Ouderborrel zo’n succes bleek te zijn willen we deze er graag inhouden. Hoe dat precies gaat worden 
hoort u wel weer tegen Kerstmis 2018. 
 
 
 

Jarigen in de week van 26 januari t/m 1 februari 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 

 
 
 
 
 


