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“En hoe zijn jullie tot je ontwerp gekomen?”, vroeg de presentator aan een van 
de kinderen van onze groep 7. 
“Nou, we hebben goed samengewerkt en besproken hoe we het speelplein 
‘groener’ wilden maken? 
“En in jullie groepje?”, vroeg de man aan Noor? 
“Nou wij deden het ook samen en dat ging heel goed”. 
Ondertussen steeg langzaam het applaus op uit de zaal van Tiliander en werden 
op een groot scherm de twee winnende ontwerpen voor een groen Bunders 
speelplein zichtbaar. 
                           Onze winnaars op rij één. 

 
 
De hoofdprijs ontvangen:  realisatie van ontwerpen met € 10.000 subsidie van Provincie Noord-Brabant 
 
Juryrapport: 
De jury, bestaande uit Marjan van der Heide, projectleider bij de provincie Noord-Brabant van het project Schoolpleinen van de toekomst, 

Jeanine Pieck, landschapsontwerper bij Urban Jazz en Harm Horlings, bomoloog, zijn twee keer bij elkaar geweest om de ontwerpen van de 

prijsvraag voor het ontwerp van een groen- en eetbaar schoolplein te beoordelen. 

Bij de beoordeling is gekeken naar de vooraf opgestelde criteria zoals: 

- De manier waarop het tot stand is gekomen 

- Het ontwerp en de inpasbaarheid daarvan in de schoolomgeving 

- In hoeverre is er rekening gehouden met: 

a. Het creëren van een groen en ‘eetbaar’ schoolplein 

b. Het goed uitvoerbaar zijn 

c. De diverse leeftijdsgroepen die het plein gebruiken 

d. Zitten er voldoende groene en leuke elementen in het ontwerp? 

De jury is vol lof over de aanpak van de studenten van Helicon –die de kinderen begeleidden- en over het feit dat kinderen zelf een ontwerp 

hebben gemaakt.  

Het toont een grote betrokkenheid van zowel de studenten, de kinderen van De Bunders als zeker ook de leerkrachten van De Bunders. 

Na uitvoerig overleg is de jury van mening dat er 2 winnaars uit zijn gekomen, waarbij in beide ontwerpen zoveel elementen zijn gebruikt die 

bij een onderlinge uitwisseling in een definitieve uitwerking leiden tot een werkelijk schitterend groen- en eetbaar schoolplein. 

De jury adviseert het bestuur van de EUGA om samen met de Bunders een subsidieverzoek in te dienen bij de provincie. 

En verwijzend naar de inhoud van het eindverslag van de studenten van Helicon, beide schetsontwerpen uit te laten werken tot een definitief 

plan en dit in de loop van dit jaar uit te laten voeren. 

 

De winnaars zijn:    

 
 
Ontwerp I.: Noor Voss, Maud Paijmans, Imke Bergmans  Ontwerp 2.: Asier van Bommel, Julius Wijnbergen, Tyme van Caulil 
 

Ja beste ouders/verzorgers, hier zijn wij super trots op! 
Kinderen die hun ideeën om kunnen zetten in een plan en met hulp van deskundigen dit ook mogen realiseren. 
Een bijzonder tintje is dat de kinderen eigenlijk gewerkt hebben zoals ze dat met de thema’s van Leskracht doen. 
En nu dus werkelijk betekenis konden geven aan hun onderzoeksvraag en –proces. Met klinkend resultaat!   
Wij houden u op de hoogte van de verdere uitvoering. 
 
 
Ik wens u mede namens ons team veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider 
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Acties in onderwijs ook op De Bunders?? 
 
Inmiddels vinden estafettestakingen plaats in ons land met betrekking tot de acties in het primair onderwijs rond 
vermindering van werkdruk en salarisverhogingen. Vrijdag 13 april is onze provincie aan de beurt. 
 
De situatie rond deelname van Stichting BOOM-scholen is echter nog niet duidelijk. 
Momenteel wordt de actiebereidheid onder de leraren gepeild. 
 
Uitsluitsel volgt a.s. maandag. 
 

 

Even voorstellen: nieuwe stagiair Leergroep II 
 
Ik ben Klaas van Rosmalen en kom op De Bunders stage lopen 
tot aan het einde van dit schooljaar. In mijn vrije tijd vind ik 
het leuk om te klimmen. Ook in bomen, maar vooral in muren. 
Ik woon in de binnenstad van Den Bosch. Daarnaast vind ik het 
leuk om bijles te geven. Ik zit in het laatste jaar van de pabo en 
zal veel op het Leesplein in Leergroep II te vinden zijn. Hebt u 
een vraag? Aarzel dan niet om mij aan te spreken als u wat 
meer wilt weten. 
Groetjes, Meneer Klaas 

 

 

Gevonden voorwerpen 
 
De winter lijkt te verdwijnen. 
Vanaf maandag liggen er weer talloze (winterse) gevonden voorwerpen bij de teamkamer. 
Maandag 19 maart gaan die naar een goed doel dan wel in de container. 
 
Kijkt u ook nog even of u iets kwijt bent? 

 
 

Activiteiten 
 
Muziek:  Lekker trommelen bij de Tiliander. 
 
Op donderdag 9 maart 2018 gingen wij (groep 8A en 8B) naar het Tiliander in 
Oisterwijk. Daar hadden we een demo/cursus over de slag instrumenten of terwijl 
over de trommels en zo. Als eerste begonnen ze te spelen op de oudste slag 
instrumenten van de wereld genaamd: “benjee” (red = jambe)  daarna gingen ze 
bepaalde dingen uit leggen over veel dingen zo als het drumstel, de koebel en de 
snare trommel. Daarna mochten we ook zelf aan de gang. Iedereen wou op de rode 
trommels dus we gingen een soort toets doen over welke muziek van welk land 
kwam. De mensen met de goede antwoorden mochten op de rode trommel. Daarna 
kregen ook de andere kinderen een instrument. Daar gingen we een soort bandje van 
maken. Ieder instrument had een ander ritme. Het was een leuke workshop. 

    -Sophie en Linde- 
 
 

 

Laatste kans!!!!!!!!!! 
Schrijf je nu nog in voor het schoolvoetbaltoernooi en lever het strookje voor 18 maart in bij 

je juf of meester. Het inschrijfformulier zit er als bijlage bij maar er liggen ook 

inschrijfformulieren in de klas. 

 

Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de teamindelingen. 

 
Met vriendelijke groet 
Esther van Caulil, oudercommissie. 
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Jarigen in de week van 16 maart  t/m 22 maart 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 

 
 
 
 
 
Scroll door voor inschrijfformulier Schoolvoetbal. 
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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:vancaulil@gmail.com

