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Beste ouders/verzorgers,  
 
Graag informeer ik u over de voortgang van Bunders 3.0 
Al eerder liet ik u weten dat wij met de voorbereiding voor Leergroep III 
zijn gestart. Leergroep III gaat over de leerjaren 6, 7 en 8. 
 
Per augustus 2018 willen wij Leergroep III starten met de leerjaren 6 en 7. 
De huidige groep 7 wordt groep 8 en zal het laatste jaar op De Bunders op ‘oude vertrouwde wijze’ afronden. 
Ze blijven een grote groep, maar dan in leerjaar 8. 
 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt leerjaar 8 dan gekoppeld aan Leergroep III. 
Dat kan dan ook prima omdat leerjaar 7 dan al een heel jaar gewerkt heeft in het nieuwe procesgerichte werken en 
daar mee voort kan gaan. 
We beogen op deze wijze een natuurlijke groei van het nieuwe concept in de school vorm te geven vanuit het 
uitgangspunt het welbevinden van de kinderen. 
 
In de verdere voorbereidingen naar Leergroep III doen alle collega’s, ook die van leerjaar 8 wel volop mee.  
De lessen van Leskracht! (wereldoriëntatie vakken) willen wij namelijk wel blijven geven zoals dat nu al gaat: 
groepen 6,7,8 gecombineerd.  
In de voorbereidingen hebben wij ons de afgelopen maanden door het externe bureau Tweemonds laten 
begeleiden, net zoals dat ging bij de voorbereiding op Leergroep I en II. We zien echter ook dat we vanuit de eigen 
opgedane ervaringen nu ook al meer op eigen kracht verder kunnen ontwikkelen. Leraren leren samen. Of in 
onderwijstermen: de professionele leergemeenschap krijgt vorm. 
 
Om de werkwijze aan u te verduidelijken zullen er na de meivakantie informatieve ouderavonden worden belegd. 
We geven dan een toelichting op de dagelijkse gang van zaken in Leergroep III, leerjaar 6 en 7. 
Hoe en wat precies laten wij u tegen die tijd weten. 
 
Ik wens u mede namens ons team veel leesplezier met deze BundersInfo. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider 
 
 
 
 

Studiedag woensdag 14 maart 
 
Aanstaande woensdag is er een studiedag voor ons team. 
Er zijn die dag geen lessen. 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 
De winter lijkt te verdwijnen. 
Vanaf maandag liggen er weer talloze (winterse) gevonden voorwerpen bij de teamkamer. 
Vrijdag 16 maart gaan die naar een goed doel dan wel in de container. 
 
Kijkt u ook nog even of u iets kwijt bent? 
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Procesgericht werken en resultaten (CITO) 
Nu de rapporten en de tienminutengesprekken er zijn, krijgen we ook geregeld vragen over hoe het proces-
gerichte werken zich verhoudt tot resultaten van kinderen. En met name wat dan de CITO-toetsen laten zien en 
hoe dat moet worden begrepen. In de februari-vergadering van de MR is dit eveneens ter sprake gekomen.  
 
We merken vanuit uw vragen dat er veel behoefte is aan verduidelijking. 
Waar we het liefst u voorafgaand aan de rapporten hierover hadden willen informeren is dit niet gelukt o.a 
vanwege ziekte en verlof van onze coördinator onderwijs, mevr. Karin Boonman. Misschien heeft u gezien dat zij 
inmiddels weer op school is na een periode van afscheid nemen van haar moeder. 
 
Voor het eind van maart gaan wij u informeren over Prestaties/Resultaten in relatie tot procesgericht werken. 
We werken aan een document daarover en willen een toelichting geven op een ouderavond. 
Houd dus de BundersInfo in de gaten. 
 
 

Vakantierooster 2018-2019  (herhaald bericht) 
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 

 
 
 

Activiteiten 
 
 
Rapportavonden Leergroep I en II 
Donderdag 8 en maandag 12 maart 
 

 
Schoolvoetbal groepen 1-2   3-4-5 
Voor de groepen 1-2: op 4 mei bij RKSV Oisterwijk 
Voor de groepen 3-4-5: op 11 mei bij RKSV Oisterwijk 
Voor de groepen 6-7-8: op 30 april en 1 mei bij Taxandria 
Het inschrijfformulier voor alle groepen is bij de info 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. 
 
 
 
Schoolvoetbal  herhaald bericht groepen 6,7,8 
In de groepen liggen nog 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 
Esther van Caulil, oudercommissie. 
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Theaterlessen  
In het naschools aanbod worden momenteel theaterlessen verzorgd voor een 30-tal kinderen die daar op 
inschreven. Tijdens de afsluitende les van 22 maart zal een theatervoorstelling door de kinderen worden gegeven. 
Een aantal van hen is heel enthousiast en wellicht u ook. 
Star Class, die dit aanbod verzorgt, kan nog een extra serie lessen geven, waarin gewerkt wordt aan een 
voorstelling voor alle schoolkinderen en alle ouders tegen het eind van het schooljaar. 
Ouders van kinderen die nu deelnemen krijgen binnenkort bericht van Star Class Theater. 

Wil uw kind alsnog in deze tweede serie deelnemen zend u dan vast een e-mail naar: Geert Gijsberts  

info@enthousiasment.nl  en kijkt u vast op   www.enthousiasment.nl 
 

 

Jarigen in de week van 9 t/m  16 maart  
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 

 
 
 
 

Inschrijfformulier  

voor het schoolvoetbaltoernooi 2018………………………………..

 
 
De wedstrijden voor de groepen 1-2 worden gehouden op vrijdag 4 mei op de velden van RKSV Oisterwijk aan de 
Sportlaan.  
De wedstrijden voor de groepen 3-4-5 worden gehouden op vrijdag 11 mei bij RKSV Oisterwijk aan de Sportlaan.  
De wedstrijden voor de groepen 6-7-8 worden gehouden op maandag 30 april en dinsdag 1 mei met een eventuele 
uitloop op woensdag 2 mei wanneer het nodig is, op de velden van Taxandria aan de Vennenlaan. 
Voor de groepen 6-7-8 geldt: 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 alle teams 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 GRAAG IN HET TEAM: 

COACH:   ja/nee 

HANDTEKENING OUDERS/VERZORGERS VOOR TOESTEMMING OM IN TE SCHRIJVEN: 

mailto:info@enthousiasment.nl
http://www.enthousiasment.nl/
mailto:vancaulil@gmail.com

