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“Goedemorgen”, zei ik gisterochtend toen ik buiten stond om voor schooltijd 
toezicht te houden op de veiligheid op en rond het schoolplein. Ik stond aan 
de Rembrandt van Rijnzijde.  
Het raampje ging naar beneden en ondertussen scheerden er fietsende en 
overstekende kinderen langs. Twee auto’s stonden al stil, niemand kon er langs. 
“Kent u onze afspraak om niet op het verhoogde vlak hier te stoppen? Het is onoverzichtelijk voor de 
kinderen om veilig over te steken of de fietsenstalling te bereiken”, zei ik vriendelijk en ook wat dwingend. 

 
 
Gelukkig,  beste ouders/verzorgers,   

gaan veel dingen goed rond veiligheid en parkeren, maar sommige zaken hebben aandacht nodig.  
Dat was ook een gespreksonderwerp in de MR-vergadering van woensdagavond. “De hoek van de Frans Halsstraat 
en Bundersstraat is ’s morgens ook onoverzichtelijk,” vertelde een van de aanwezige ouders.   
 
Eerdere oproepen vanuit de MR en OC leverden geen ‘brigadiersouders’ op om ons te helpen met de veiligheid voor 
kinderen. En met ons team zijn wij met te weinig mensen om op drie plekken ( Burg. Vogelslaan) toezicht te 
houden voor schooltijd. De taak van school is overigens om toezicht op het plein te houden, niet op straat. 
 
Maar eigenlijk hoeft dat niet wanneer u zich de afspraken herinnert die we gemaakt hebben: 

 woont u binnen de ring Baerdijk, Groenstraat, Vogelslaan, dan komt u te voet. 
 woont u daarbuiten dan kunnen de kinderen en u met de fiets komen of per auto 
 parkeert u niet op het verhoogde vlak Rembrandt van Rijnstraat/ingang schoolplein 
 en op  de hoek Frans Halsstraat/Bundersstraat 
 

Er is volop plaats binnen 100 m. van school. In vergelijk met andere scholen in Oisterwijk, hebben wij daarmee 
meer dan voldoende parkeerruimte. Wilt u zich onze afspraken herinneren, ook na carnavalsvakantie? 
De kinderen en wij, zijn u daar erkentelijk voor. 

 
Ik wens u en uw gezin, mede namens ons team, een fijne carnavalsperiode toe. 
 
Veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

Activiteiten 
                    
Vertrouwenspersonen 
Op donderdag 8 februari gaan Anjes Franke en Eva Lopes Cardozo de groepen 
langs om zich als Vertrouwenspersoon weer eens voor te stellen. Ze zullen 
onder meer een nieuwe poster bespreken en uitreiken. In elke klas wordt die 
opgehangen. 
De leerkrachten van Leergroep I bespreken dit zelf met hun eigen basisgroep. 
 

 

 
Op woensdag 7 februari is groep 7 naar De Tiliander geweest om daar deel te nemen aan de voorleeswedstrijd. 
Verschillende scholen uit de gemeente Oisterwijk deden hieraan mee en streden voor de plaatselijke titel. Eline 
Mols uit groep 7 heeft De Bunders vertegenwoordigd. Ondanks dat een andere school heeft gewonnen, heeft Eline 
het hartstikke goed gedaan!  
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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 
 

 

Kunstweken deel 4 
Veel kinderen hebben zich nog niet aangemeld voor de klassengalerie waarop alle 
kunstwerkjes van de groep te bewonderen zijn. Dit kan nog! Hieronder nog eens de 
werkwijze zodat u alsnog kunt inloggen.  
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 

 
 

Carnaval          

 

Van men meudut,  ‘n Dölleke zèn in het Trefcentrum 
…..want morgen vieren we Carnaval en heet Oisterwijk Döllekesgat. 
Het programma boekje heeft u maandag via uw oudste kind op 
school ontvangen. Ook de Nieuwsklok bericht over ons gezellig fisje! 
Maar toch nog even op een rijtje: 
VRIJDAG: vanaf 12 uur Heppie Meal en kindermiddag. ‘s Avonds om 
19 uur de Jeugddisco  
ZATERDAG: Carnaval Ratatouille met een springkussen, tafeltennis, 
airhockey, tekenen en knutselen. 
 

Op het Open Podium mag je optreden of gewoon hossen op de muziek van DJ Dirk.  Ook de optredens van 
vrijdagochtend in de groepen zijn welkom op ons podium! Alle activiteiten zijn binnen! 
ZONDAG: Brabantse Brunch, schuif gezellig aan en zie de optocht groeien.  

Fijne Carnaval en Van ons Meuddut!  
 
 
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!  

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.  
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! 
 

mailto:Marion.arts@xs4all.nl
http://www.kunstweken.nl/debunders
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Naschoolse activiteiten 
 
Theater Star Class:  
Er hebben zich 31 kinderen ingeschreven. De theaterlessen na schooltijd lopen nog door tot donderdag 8 maart. 
 
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. Opgeven kan nog net: mim.wirtz@gmail.com 
Er zijn geen kosten aan verbonden! 
 

 

Jarigen in de week van 8 t/m 22 februari 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag, ook als je verjaardag in de vakantie valt !! 

 

 

 

 
 
 
 

Scroll door voor flyer deelname aan Sjors Sportief en Sjors Creatief. 
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