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Beste ouders/verzorgers, 
 
Graag maak ik u er op attent dat onze school niet mee doet met de stakingsdag in het onderwijs, regio Zuid,  
op vrijdag 13 april. 
Wij volgen die dag ons gebruikelijke vrijdagse lessenrooster. 
 
Verder vraag ik graag uw aandacht voor het invullen van de vragenlijsten rond Sociale Veiligheid zoals u daar een 
e-mail vanuit de ‘Veiligheidmonitor’ ontving. 
Wellicht heeft u de vragenlijst al ingevuld, zo niet, wilt u dat alsnog doen? 
U heeft misschien inmiddels al ontvangen -of krijgt nog- een herinneringsmail vanuit de Veiligheidsmonitor. 

Het onderzoek geeft ons een beeld van de sociale veiligheid zoals u die ervaart. 
Deze week zijn de vragenlijsten door de kinderen in groepen 6,7,8 ingevuld. 
 
De geanonimiseerde rapportage verwachten wij na de meivakantie en bespreken wij met de MR. 
Uiteraard koppelen we de resultaten en actiepunten ook naar u terug.  
 
Ik wens u mede namens ons team veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 

 
 
Nodigt u uit voor haar vergadering op dinsdag 10 april van 19.30 - 21.30 uur de Teamkamer van de school. 

 

Agenda  

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    
7. groepsformatie 2018-2019   instemming P-MR 
8. taakomschrijving eventmanager    
9. rondvraag.  
 
 
 

Activiteiten 
 

 
Op 18 april houden wij weer een Open Inloop voor nieuwe ouders. 
Kent u die? Maak hen hier graag op attent. 
Tussen 08.30 en 10.30 zijn zij van harte welkom op onze school. 
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Indeling Schoolvoetbaltoernooi 2018              
Als bijlage zit de indeling van het Schoolvoetbaltoernooi 2018 bij deze info. 
Er zijn wat wijzigingen, dus dit is de juiste versie. 
Er is nog geen coach voor groep ½ op 4 mei…….. Graag even contact opnemen 
met Esther. 
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 
 
 

Coderdojo 
Donderdag 19 april (15:00 - 17:30) organiseren wij weer een nieuwe Coderdojo in de Tiliander (eerste 
verdieping). 

Tijdens de Coderdojo's leren we kinderen in de leeftijd van 7 t/m 17 de basis van programmeren dmv 

Scratch. 
Kinderen kunnen zich aanmelden via  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-15-43972977359 of coderdojooisterwijk@gmail.com 
 

 

Taxandria Athletiek organiseert op zaterdag 21 april de Vennenloop 

Jeugdloop 400 m | 800 m | 1500 m   Senioren 5 km | 10 km | 15 km 
Inschrijven: www.vennenloop.nl 
 
 

Naschoolse activiteiten 
Een aantal kinderen volgt een tweede serie Theaterlessen. Deze lopen door t/m eind juni. 
Er wordt gewerkt aan een heuse uitvoering, niet alleen voor de ouders van de kinderen, maar zelfs voor de hele 
school. Maar dat is dus pas eind juni. 
Aanmelden kan nog net: info@enthousiasment.nl  dhr. Geer Gijsberts 
 
Onze nieuwe eventmanager Ilse Franken legt contacten met de schaakvereniging Oisterwijk. 
We willen ook hier een naschoolsaanbod voor organiseren. 
Heeft uw kind belangstelling? Laat het Ilse vast weten: i.franken@stgboom.nl 

 
 

Jarigen in de week van 6 t/m 13 april 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 
zaterdag 7 april       Nova Bekkers    7 jaar   Groep 123C 
dinsdag 10 april      Vic Frenken             10 jaar Groep 6A 
woensdag 11 april    Emily de Brouwer  11 jaar Groep 7 
       Mathis Groeneweg  5 jaar  Groep 123C 
 
 
 
 

 

Indelingen schoolvoetbal: gewijzigd! 

 

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   -Ralph Maas 

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

Coach: Mark de Graaf 
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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    -Annemijn van 

Woensel      -Thijs de Kort     -Mats Rovers 

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     -Sjoerd van 

Beek     -Daan Smid 

Coach:  Bas van Ierland 

 
 


