
BUNDERSINFO 27 JAARGANG 30 22 maart 2018 

 
 
 
Met verhitte gezichten zag ik ze al een hele tijd aan de slag: een paar kinderen van Leergroep I, legden woordjes 
op de vloer, precies bij de klapdeuren. Ik kon ze niet missen wanneer ik naar de kopieerder of de teamkamer liep. 
De vierde keer dat ik langsliep hoorde ik een meningsverschil ontstaan. 
“Nee”, zei de een, “het is wél goed”.  “Niet”, was de opvatting van de andere, die ook nog een jonger kind was. 
Het ging zo even door, zoals dat gaat bij kinderen. 
Ik stond wat te twijfelen, want bij onderwijsprocessen mag je niet zomaar ingrijpen, leert de theorie ons: het moet 
de ontdekking van de kinderen zélf zijn of worden. 
 
Maar goed, ik schoot ze na een tijdje toch te hulp, er was intussen een heel 
oploopje ontstaan. 
“Waar hebben jullie het over?”, was mijn startvraag. 
De een legde uit je bij het plaatje het goede woord moest leggen, met drie 
losse kaartjes. 
En inderdaad, er lag een woord bij het plaatje van een kers. 
De ander zei dat hij  -t i p- had gelegd:  “Dat is een goed woord”.  
Nee dat was niet zo vond zijn maatje: “Want het moet -p i t- zijn, zoals op 
het plaatje staat”, zei hij overtuigd van eigen gelijk. 
“Dat heb ik ook gelegd, kijk maar”, en hij wees het mij aan…………………….. 
……..maar wel van rechts naar links lezend en dat was wat de ander nu juist niet goed vond, want er stond  toch 
echt  -t i p-. 
 

 
Tja, beste ouders/verzorgers, het is dus maar hoe je kijkt. En daar gaat het nu net om in ons 
procesgestuurde onderwijs. Het onderlinge gesprek waarom je iets doet of vindt: tip of pit.  
Met een glimlach liep ik terug naar mijn werkkamer en intussen kwam de gedachte op aan 
Jip en Janneke en hun belevenissen. Als je goed luistert kom je ze nog steeds tegen. 
 
 

Ik wens u mede namens ons team veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider 
 
 

Activiteiten 

   
Woensdag 28 maart 2018 vindt De grote rekendag weer plaats! Het thema 
van dit jaar is: "De school als pakhuis". De gehele school zal gedurende deze 
dag met dit thema aan de slag gaan en allerlei rekenactiviteiten uitvoeren. Op 
deze manier proberen we op een andere manier rekenonderwijs aan te 
bieden. Na deze ochtend worden verschillende materialen, foto's en 
kunstwerken tentoongesteld in de hal van de school, tegenover de 
teamkamer. Hier kunt u gedurende twee dagen komen bewonderen wat wij 

op 28 maart hebben gedaan! 
 
 

 
 
 

10 minuten gesprekken groepen 6,7,8 
Via de Bunders-app is de uitnodiging gedaan om in te schrijven voor de 10-minutengesprekken groepen 6, 7 en 8. 
Op dinsdag 27 en donderdag 29 maart zijn de gesprekken gepland. 
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Pasen op de Bunders 
De school en kinderen beginnen al aardig in de Paasstemming te komen! 
Afgelopen maandag waren er vrijwilligers vanuit de Petruskerk om de leerlingen van Leergroep 1 over het 
Paasverhaal en Palmpasen te vertellen. Dit hebben zij weer op een zeer leuke manier verzorgd! Als dank voor de 
mensen van de kerk was er overheerlijke chocolade, gesponsord door Cerisette Oisterwijk! 
Komende dinsdag zijn de oudere leerlingen aan de beurt. 
 
Ook wordt er al geknutseld aan de Palmpasen-stokken, 
die dit jaar door Praxis Oisterwijk gesponsord  
werden! 
 
Op donderdag 29 maart vieren we Pasen  
met zijn allen op school.  
We beginnen die dag in alle klassen  
met een kleine Paastraditie in de vorm van een  
Matse cracker met suiker en een glaasje drinken.  
Albert Heijn Oisterwijk is ons enorm tegemoet- 
gekomen om dit ontbijt mogelijk te maken! 

Let op; uw kind mag die ochtend gewoon thuis  
eerst ontbijten.  
Aansluitend zal de Paashaas op bezoek komen en  
kunnen de kinderen buiten weer naar hartenlust  
op zoek naar zoveel mogelijk Paaseieren! 
 
 
Voor deze donderdag 29 maart vragen wij alle kinderen EEN MOOI VERSIERD PAASEI mee naar school te 
nemen, wat voor een ander kind uit eigen klas gemaakt wordt! 
 
Namens de OC-Paascommissie; Charlotte, Inda, Monique en Els Schreuder 
 
Speciale dank aan onze sponsoren Cerisette, Albert Heijn en Praxis Oisterwijk! 
 
 

Vragenlijst sociale veiligheid 

Een dezer dagen ontvangt u een vragenlijst over sociale veiligheid. Ik berichtte hier ook al over in de BundersInfo 
Extra van maandag 19 maart.  
Graag vragen wij u deze lijst in te vullen. Het geeft ons een beeld van de sociale veiligheid zoals u die ervaart. 
Er zijn ook vragenlijsten voor leerlingen in de groepen 6,7 en 8 en voor leraren. 
 
 
 

Jarigen in de week van 23 maart  t/m 29 maart 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De Paasvakantie start  vrijdag 30 maart  ‘Goede Vrijdag’  t/m  2e Paasdag  2 april. 
 


