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Beste ouders/verzorgers, 
 
Terwijl de koudste dagen ooit worden gemeten is vandaag ook de meteorologische lente begonnen. 
Was de hele week de zon al lekker te voelen wanneer ik in de lunchpauze buiten surveilleerde, nu blaast een koude 
wind over het plein. De kinderen zijn goed ingepakt met dassen en mutsen en wanten, ofschoon in hogere groepen 
sommigen -bij dat lekkere zonnetje- hun jas al weer uit willen doen, warm als ze worden van het rennen bij 
‘pionnenroof’ of een ander tikspelletje. 
 
Toch is de lente begonnen en zeker in de hoofden van kinderen in groep 7. Zij zijn deze week gestart met het 
ontwerpen van een meer groen speelplein. Onze gemeente heeft samen met de provincie een project geadopteerd 
dat voorziet in ‘groen in plaats van steen’. Voor onze school is dat een mooie gelegenheid om de schooltuin en een 
aantal m2 daarom heen,  een wat andere bestemming te geven. Welke dat wordt is nog niet duidelijk. De kinderen 
van groep 7 zijn in groepjes een ontwerp aan het maken. Ze worden daarbij begeleidt door afstudeerstudenten van 
Helicon Tilburg, groenschool voor het MBO. Wat het extra leuk maakt dat in deze groep studenten ook een oud-
leerling van onze school zit: Suzanne van Gemert. 
 
Op 15 maart is in Tiliander een themadag rond diverse ‘groen’-thema’s, duurzaamheid en ondernemerschap. 
Tijdens deze dag wordt het winnende speelpleinontwerp bekend gemaakt. 
Wij zijn benieuwd wat dat gaat worden. Met behulp van een projectbureau en landschapsarchitect kan -met het 
winnende ontwerp als basis- tot uitvoering worden over gegaan. 
Net als de groep 7-kinderen ben ik benieuwd wat het wordt. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze BundersInfo. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ons team, 

 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider 
 
 
 
 

Vakantierooster 2018-2019 
 
De gezamenlijke schoolbesturen in Oisterwijk hebben het vakantierooster voor komend schooljaar opgesteld. 
De GMR van onze stichting heeft hiermee ingestemd. 
Voor onze school komen daar nog enkele vrije momenten bij als studiedagen en mogelijke vrijdagmiddagen voor 
vakanties. Deze momenten worden later deze maand bepaald en zijn afhankelijk van het aantal onderwijsuren dat 
wij komend schooljaar geven. 
 

Herfstvakantie maandag 15 okt 2018 t/m vrijdag 19 okt 2018 

Kerstvakantie maandag 24 dec 2018 t/m vrijdag 4 jan 2019 

Voorjaarsvakantie maandag 4 mrt 2019 t/m vrijdag 8 mrt 2019 

2e Paasdag maandag 22 april 2019   

Meivakantie dinsdag 23 apr 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019 

2e Pinksterdag maandag 10 juni 2019     

Zomervakantie maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019 
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Activiteiten 
 
Open Inloop 7 maart  
Tussen 08.30-10.30 voor nieuwe ouders. 
Kent u die? Maak hen graag hier op attent. 
 

 
 
Rapportavonden Leergroep I en II 
Donderdag 8 en maandag 12 maart 
 
 
Schoolvoetbal 
Het schoolvoetbaltoernooi 2018 komt er weer aan!!!! 

Het inschrijfformulier voor de groepen 6-7-8 is bij deze BundersInfo bijgevoegd.  

Je kunt dit uitprinten en invullen, maar in je klas liggen ook inschrijfformulieren.  

Lever het strookje UITERLIJK 18 maart in bij je leraar/lerares. 

Wedstrijden zijn op 30 april en 1 mei. 

 

Voor de groepen 1 t/m 5 zijn de inschrijfformulieren nog niet binnen. 

 
Met vriendelijke groet 
sther van Caulil, oudercommissie. 

 

 

 

 

Jarigen in de week van 2 t/m 8 maart 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll door voor Inschrijfformulier Schoolvoetbal 
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Inschrijfformulier voor het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 6-7-8. 

 
 

De wedstrijden worden gehouden op maandag 30 april en dinsdag 1 mei met een eventuele 

uitloop op woensdag 2 mei wanneer het nodig is. 

De velden van Taxandria aan de Vennenlaan worden voor dit toernooi gebruikt. 

Een team bestaat uit 11 spelers (jongens/ meisjes door elkaar) met maximaal 5 wisselspelers. 

De groepen 6/7/8 mengen we door elkaar, om een zo eerlijk mogelijke verdeling te krijgen. 

Natuurlijk kun je aangeven bij wie je graag in het team wilt. 

Een compleet meisjesteam bestaat uit 7 speelsters met maximaal 5 wisselspeelsters. 

Voor ieder team zoeken we minimaal 1 coach. Dit mag je vader, moeder, opa, oma, oudere 

broer/zus zijn of iemand anders die het leuk vindt om een team te begeleiden. 

Je kunt je inschrijven door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij je leraar of 

lerares. 

Dit moet je doen: UITERLIJK 18 MAART………………….. 

 

Voor vragen kun je terecht bij Esther van Caulil: vancaulil@gmail.com of je leraar/lerares. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

VOOR EN ACHTERNAAM: 

KLAS: 

BIJ WIE WIL JE IN HET TEAM: 

COACH:   ja/nee 

HANDTEKENING OUDERS/VERZORGERS VOOR TOESTEMMING OM IN TE SCHRIJVEN: 

 

 

mailto:vancaulil@gmail.com

