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Beste ouders, verzorgers, 
 
Wanneer Pasen vroeg in het jaar valt is het maar altijd de vraag of we het 
lentegevoel een beetje hebben meegekregen. Op het Wereldplein in onze 
school zijn weliswaar kipjes en haantjes te vinden en in groep 8 kwam ik een 
Paashaas en eieren tegen, maar buiten breekt de lente nog niet echt door. 
 
Pasen: het feest waarin we de overwinning van het leven op de dood vieren. 
Waarin na het lijden en sterven van Jezus de opstanding volgt. Pasen staat 
symbool om na een moeilijke periode de draad weer op te pakken.  
Nieuwe energie te vinden om samen met anderen weer aan de toekomst te bouwen. 

 
Het Paasverhaal is de afgelopen week door de parochiewerkgroep St. Jozef zo ook aan 
de kinderen verteld. 
Samen in een kring met afbeeldingen uit de kinderbijbel dit verhaal doorvertellen; zoals 
dat al eeuwen gaat. 
Verder maakten kinderen Paasstokken om die later weer weg te geven aan iemand die 
wel een steuntje in de rug kan gebruiken. 
 

Op deze wijze proberen wij samen als school met het Paasverhaal ook de intentie daarvan levend te houden. 
En dat gaat soms ook wel op een verrassende wijze zoals in groep 8A deze week: 
 
Op maandagochtend vertelde de leerkracht bij de mededelingen over deze week dat het een korte week zou zijn, 
net als volgende week. “Op Goede Vrijdag zijn we namelijk vrij. En volgende week maandag ook.” 
“Oh,” reageerde een kind, “natuurlijk! Dan is het goede maandag!” 
 
Op dinsdag kwam de pastor in diezelfde groep 8 vertellen over het paasverhaal. “Tijdens het laatste avondmaal 
verraadde één van de volgers van Jezus hem. Wie weet er wie het was?” vroeg de pastor. Na aan paar keer raden, 
kwam een leerling met het juiste antwoord: Judas. “Dat is goed. En wat was jouw naam ook alweer?”, vroeg de 
pastor. “Judas,” antwoordde de jongen. 
 
Morgen is het Goede Vrijdag en zijn de kinderen vrij tot en met Tweede Paasdag. 
Wij zien u graag weer terug op dinsdag 3 april. 
 
Ik wens u fijne Paasdagen, met vriendelijke groet, 
mede namens ons team, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 

 

Even voorstellen 
 

Ik ben Ilse Franken en ik ben de nieuwe eventmanager van de Bunders! Vanuit deze rol 
ga ik allerlei activiteiten organiseren voor de school: met de oudercommissie, naschools 
en ook brede school activiteiten. Samenwerken is voor mij heel belangrijk dus ik hoop u 
snel te ontmoeten.  
Ik woon in Oirschot, samen met mijn man en onze twee zoontjes. Ik kom regelmatig in 
Oisterwijk, niet alleen omdat er van alles te beleven is, maar ook omdat ik als voorlees 
vrijwilliger in de bibliotheek werk. Misschien kent u me daar wel van.   
Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan en start al na het paasweekend.  
Heeft u tips of vragen, dan laat het me weten. Tot snel! 
Groeten van, Ilse Franken:  i.franken@stgboom.nl 
 

 
Toelichting schoolleiding: de eventmanager verlicht de taken van teamleden in het kader van 
werkdrukvermindering. Dit project loopt als pilot tot eind december 2018 door. 
 

mailto:i.franken@stgboom.nl
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Agenda MR vergadering 
Datum: dinsdag  10 april 2018 
Tijd en plaats: 19.30 uur in de teamkamer. Eindtijd: 21.30 uur. 

 
Opening 

1. Welkom en vaststellen agenda 

2. Notulen d.d. 7 februari 2018       

3. mededelingen OC          

4. mededelingen GMR      

5. mededelingen directie 

6. vaststellen studiedagen en vrijemomenten: advies MR    

7. groepsformatie 2018-2019: instemming P-MR 

8. taakomschrijving eventmanager    

9. rondvraag.  

Aansluitend besloten Overlegdeel. 
 
 

Bunders 3.0     Leerlingvolgsysteem, rapporteren en toetsen 
 
Eerder lieten wij u weten u te informeren over bovenstaande Bunders 3.0 onderwerpen. 
U ontvangt nog een speciale Bunders Info Extra over dit onderwerp. 

  
 

Activiteiten 

 
De grote rekendag. 
Afgelopen woensdag waren alle 
kinderen aan het rekenen, van jong 
tot oud.  
Nu doen ze dat elke dag wel, maar 
op de Grote Rekendag krijgt rekenen 
toch wel een andere betekenis. 
Volop werd er rond het thema 
verhuizen van alles en nog wat 
berekend.  
In groepjes gingen de kinderen door de school om allerlei opdrachten 
uit te voeren. 

 
Op de wand bij de speelzaal hangt een aantal uitgewerkte opdrachten.  
 
 

Schoolvoetbaltoernooi  2018 
 
 Op de laatste pagina van deze BundersInfo vindt u de indeling van het 

Schoolvoetbaltoernooi 2018. 

Voor het team uit Groep 1/2  zoeken we nog een coach.  

Graag even contact opnemen met mij, Esther. 

Voor de teams uit de groepen 6/7/8 hebben we maar weinig wissels en er 

mag binnen deze teams niet worden ingevallen tijdens het toernooi.  

Weet je nog iemand die graag mee wil doen maar zich is vergeten op te 

geven, neem even contact op met Esther. 

Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vriendjes/vriendinnetjes- wensen maar er moet ook rekening 

gehouden worden met de sterkte van een team.  (tegen een vriendje voetballen is ook leuk) 

De precieze aanvangstijden krijg je in de week voor de meivakantie. 

Hopelijk gaat iedereen een heel leuk toernooi krijgen en werkt het weer ook mee………….  

Met vriendelijke groet; Esther van Caulil     

Voor vragen of extra aanmeldingen: vancaulil@gmail.com 
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Jarigen in de week van 29 maart  t/m 5 april 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 

 
 
 
 

Indeling schoolvoetbaltoernooi 2018 
 

Groep 1/2   spelen vrijdag 4 mei op de velden van RKSV Oisterwijk ; 4 tegen4 

-Hein van de Geer    -Feline Ketelaars      -Dora Groeweweg       -Mathis Groeweweg 

-Espen Munneke      -Douwe Rossieau 

 

Coach? Is er een ouder van deze kinderen die wil coachen op 4 mei? 

 

 

Groep 3/4/5  spelen vrijdag 11 mei op de velden van RKSV Oisterwijk ;7 tegen 7 

Team 1: 

-Boris Claeys     -Teun Paymans    -Tia Alhajali     -Tijn de Graaf      -Lukas de Graaf 

-Nicolai Smit     -Lars Timmermans      -Tobias Baars     -Ruben van Ingen      -Philip Baars 

Coach: Mark de Graaf 

 

Team 2: 

-Daan Peerbooms    -Patxi van Bommel    -Pipp Rijken    -Tomas van den Anker    -Emmy Rovers 

-Boris Keukelaar    -Xander Verhoeven     -Rein van Liemp    -Olivier Berkelmans     

Coach: Joris van den Anker 

 

Team 3:     

-Jules Wouters    -Xander Stegeman    -Mats van der Heijden    -Diederik van Liempd    -Milan van Ingen     -

Tijmen de Gier       -Beau van de Wiel     -Luuk Vugs     -Dilan Hoogma      -Stijn Dijkkamp 

Coach: Jochem van de Wiel 

 

Groep 6/7/8  spelen maandag 30 april en dinsdag 1 mei op de velden van Taxandria Oisterwijk;    11 tegen 

11 

Team 1:     

-Riley Hess    -Max Klijn    -Jonas van Nunen      -Lili Huberts     -Cyrah Bogers      -Marieke van Hellenberg 

Hubar    -Davide van Rooij       -Stefan Ulijn     -Olivier Lunsingh Scheurleer        -Guus Welsing 

Coach: wordt aan gewerkt 

 

Team 2: 

-Didier van Rooij    -Gijs Verheijen    -Julius van Wijnbergen    -Julie Kleppe    -Stijn de Vreeze      -Lucas 

Lanslots      -Joep Welsing      -Nina Lam     -Eline Mols      -Asier van Bommel      -Floris Kruijssen 

Coach:  Bas van Ierland 


