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Beste ouders/verzorgers, 
Een BundersInfo met flink wat activiteiten zo in de aanloop naar Carnaval. 
Ik wens u namens ons team veel leesplezier. 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider 
 
 
 
 

MR vergadering woensdag 7 februari  19.30 uur  

 
Woensdag 7 februari  komt de MR bij elkaar. 

De vergadering is openbaar en belangstellenden zijn uitgenodigd om als toehoorder bij de vergadering 
aanwezig te zijn.  Hieronder de agenda voor deze vergadering. 
 
Opening 
1. welkom en vaststellen agenda 
2. notulen d.d. 12 december 2017       
3. mededelingen OC          
4. mededelingen GMR      
5. mededelingen directie 

 Rectificatie evaluatie Schooltijden/continurooster 
 Voortgang voorbereiding Leergroep III 
 Voortgang werkdruk beperkende maatregelen leraren 

6. evaluatie Leergroep II    
7. inzet gelden Samenwerkingsverband Plein 013 korte bespreking 

8. verkeersituatie stand van zaken.     
9. rondvraag.  
Eventueel Overlegdeel 
 
 

 
Even  voorstellen  
Ik ben Razan Badrkhan. 
Ik ben 49 jaar oud en ik kom uit Syrië. 
Ik ben getrouwd, mijn man heet Imad. 
Ik heb twee kinderen één zoon en één dochter. 
Mijn zoon heet Yazan en hij is drieentwintig jaar oud, hij studeert nu 
aan een universiteit in Rusland. 
Mijn dochter heet Shahd en zij is zeventien jaar oud , 
en zij loopt hier stage op basisschool De Bunders. 
Ik had gewerkt in Syrië als tekenenleraar op een basisschool. 
Ik hou van mijn werk en spelen met de kinderen en met hen praten, 

daarom ik wil stage lopen bij jullie . 
En dat vind ik goed om de Nederlandse taal te leren en kennis te maken 
met andere mensen. 

 

Naschrift: Razan loopt iedere donderdag stage op het Kunstplein in Leergroep I bij Anny Cornelissen. 

Wij heten haar van harte welkom en wensen haar succes met die moeilijke taal van ons. 
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Schoolbibliotheek 
Afgelopen weken zijn er weer boeken besteld en aangekomen.  
De biebmoeders hebben hard gewerkt om de boeken van stickers te 
voorzien en ze een mooie plek te geven in onze toch al rijk bedeelde 
bibliotheek.  
Op deze manier proberen wij een extra impuls te geven aan een 
uitdagend leesklimaat. 
 
Léon op ’t Hoog, leescoördinator. 
 
 
 
 
 

Activiteiten 
 

Kunstweken deel 3 
Heeft u naast de teamkamer de enorme poster al gezien met de kunstwerkjes van alle 
kinderen die mee hebben gedaan? 
Deze ziet er erg fleurig uit en geeft een mooi overzicht van de kunstenaars waar de 
verschillende groepen mee bezig zijn geweest.  
Als uw kind mee heeft gedaan aan de kunstweken heeft uw kind een fraaie persoonlijke 

museumfolder mee naar huis gekregen.  Hierop staat uitgelegd hoe u samen met uw kind hun kunstwerk in hun 
eigen digitale museum kunt bewonderen. Als alle museumpjes geopend zijn worden de 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.  
De kunstwerkjes van alle groepen staan in de enige echte  De Bunders-galerie! Hierin staan alle kunstwerkjes 
van de kinderen die hun museum hebben geopend. Klik onderstaande link eens aan en wandel met uw kind door 
de Bundersgalerie.  
www.kunstweken.nl/debunders 
 

 
Kangoeroe wiskundewedstrijd 
Op 15 maart vindt de jaarlijkse kangoeroewedstrijd plaats voor kinderen van grp 3 t/m 8. 
Er zijn inmiddels een tiental inschrijvingen. Kosten: € 3,00 
Aanmelden kan nog tot 10 februari: Marion.arts@xs4all.nl 

 
 
 

Carnaval          

 

ALAAF, ALAAF, Carnaval komt eraan!!! 
Vanaf maandag 5 februari komen we weer in carnavaleske 
sferen en zal er iedere dag aandacht zijn voor het gezellige 
volksfeest dat vrijdag 9 februari op school los gaat barsten.  
 
 
Maandag 5/2 Polonaisedag, we gaan in polonaise door de school, naar buiten, naar binnen, overal waar 

we heen gaan, doen we in polonaise! 
Dinsdag 6/2 Alaafdag en Carnavalsnummer, we groeten elkaar de hele dag met ALAAFFF en tijdens 

het eten zetten we een gezellig carnavalsnummer op! 
Woensdag 7/2 Hoedjesdag, alle kinderen dragen een hoedje op naar school.  
Donderdag 8/2 Onderzoek naar het Carnavalsfeest, wat is nu eigenlijk carnaval? Waarom vieren we het? 

Wat maakt carnaval nu zo gezellig??? 
Vrijdag 9/2 Verkleed naar school, optredens en optocht!!!  

Alle kinderen mogen verkleed naar school komen! De school zal volstromen met mooie 
prinsessen, stoere piraten, her en der wat clowntjes en alleen maar gezellige kindersnoetjes. 
Deze ochtend is het een groot carnavalesk feestfestijn! Iedere groep treedt ’s ochtends op in 
het wijkcentrum. Voor de groepen 4 t/m 8 lopen start om 10.15 uur de optocht (hierover 
meer in het volgende bericht).  
De groepen 4 t/m 8 sluiten de schooldag om 12.00 uur af in het wijkcentrum. Nu, is het daar 
natuurlijk 1 groot feest, dus als uw kind om 12.00 uur niet naar buiten komt, bent u altijd 
welkom om mee te komen feesten en aan te sluiten bij de Heppie Meal!  

 

http://www.kunstweken.nl/debunders
mailto:Marion.arts@xs4all.nl
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Belangrijk om te weten:  
Hoewel we het superleuk vinden als iedereen op zijn mooist verkleed is, mogen 

gevaarlijke gevechtsattributen zoals zwaarden, pistolen, knotsen, zwaarden, 
knotsen, knuppels e.d. niet mee naar binnen. Ook confetti (in alle vormen) en 
serpentine uit spuitbussen mag niet meegebracht worden. Gewone serpentine 
uiteraard wel! 
Vrijdag hoeven er geen tassen mee naar school genomen te worden, vanuit de 
OC zorgen wij voor drinken met wat lekkers!!! 
 
 
Carnavalsoptocht vrijdag 9 februari: 10.10 uur 
Na het succes van vorig jaar, houden we dit jaar opnieuw een 
kleine optocht door de wijk.  
Op vrijdag 9 februari om 10.15 uur vertrekt o.l.v. Prins Nilles 
d’n Irste, Jeugdprinses Marit en hun blaasorkest de 
carnavalsoptocht van Basisschool de Bunders. Alle dollen en 
dollinnen van groep 4 t/m 8 maken met hun carnavaleske 
attributen een rondje door de wijk.  
De optocht start bij Basisschool de Bunders aan de kant van 
de Frans Halsstraat. Via de Frans Halsstraat - Durendaaldreef 
– Jeroen Boschstraat - Bundersstraat komen we bij de ingang 
van het wijkcentrum waar we verder gaan feesten.   
Iedereen is uiteraard van harte welkom te komen kijken, het 
motto is niet voor niets: "VAN MEN MEUDDUT".   

 
Dus kom allemaal op tijd om onze prachtig uitgedoste Bunders Dollen en Dollinnen te bewonderen en 

moedig ze gezellig aan! 
 

Oproep: 
Om alles veilig te laten verlopen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die tijdens de optocht willen brigadieren. 
Er hangt een intekenlijst op het raam van de teamkamer. Kunnen we op jullie rekenen? 
 
 

Naschoolse activiteiten 
Theater Star Class:  
Er hebben zich 31 kinderen ingeschreven. De eerste bijeenkomst is vandaag en dan de aankomende vier 
donderdagen m.u.v. de carnavalsvakantie. 
 
EHBO-lessen grp 8: 
Tot op heden hebben 4 kinderen ingeschreven. De lessen starten op woensdag 21 februari 13.00 uur in de 
speelzaal o.l.v. docent Michiel Nass. 

 

Jarigen in de week van 2  t/m 9 februari 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 
 
 
 
 
 


