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“Goeie morgen”,  
zei ik tegen een drietal van onze jongste kinderen die een beetje bij de lift stonden 
te kijken. “Wat zien jullie er mooi uit:  prinsesje, spiderman, een piraat.” 
“Gaan jullie vandaag weer carnaval vieren?”, vroeg ik ze. 
“Neeeeeeeee”, klonk het in koor: “Het is juffendag!” 
 
“Och” zei ik, “Dat is ook zielig”. Ze keken me even stomverbaasd aan.  
“Mag mijnheer Stevie dan wel meedoen?”, vroeg ik.  
“Ja die ook”, zeiden ze gelijk, waarop ik opgelucht ademhaalde en hen een fijne juffen en meestersdag toewenste.  
 

Zo snel kwam ik er echter niet van af. Ik moest mee naar het Taalplein, waar mij 
werd gevraagd of de ik de koning of de koningin wilde kussen. En net dat ik dacht 
nu krijg ik lippenstift op, kwam juf Karin binnen. 
Ik zei: “Ze vragen of jij de koning of de koningin wil kussen” en juf Karin koos voor 
de koning. 
Wat stonden ze te glunderen toen ze lipstift op mochten doen bij de juf en 
vervolgens zagen dat de juf helemaal raak kuste op de foto van de koning. 
 “Oef”, dacht ik bij mezelf, “Dat was een narrow escape met die lipstift, gauw even 
ergens anders kijken”. 

 
 
Zo werd het een fijne feestdag, beste ouders/verzorgers, en aan de teamtafel waar wij ’s middags nog een 
studievergadering hadden, lag behoorlijk veel chocola. Gelukkig is juffen en meestersdag op dat moment niet alleen 
meer voor Leergroep I en was de chocola ook snel op. Dank u wel voor al die traktaties. 
De soms wat droge studietheorie, werd er meteen wat meer smakelijker door. 
 
Verder in deze BundersInfo aandacht voor de nieuwe taxistandplaatsen, de Koningsspelen en nog een aantal andere 
activisten. 
 
Ik wens u mede namens ons team veel leesplezier met deze BundersInfo. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 

 
 

Morgen, vrijdag 13 april  

 
doet onze school niet mee aan de regionale stakingsactie. 
De kinderen worden gewoon op school verwacht. 
 
 
 

    
                                     misschien wel extra uitkijken……….? 
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Twee taxibus standplaatsen 
Aan de Rembrandt van Rijnstraat heeft de gemeente Oisterwijk twee taxibus- 
standplaatsen aangelegd. 
Op het bijgaande bord staat dat tussen 12.00 en 15.00 uur deze plaatsen zijn 
gereserveerd. BSO-taxibusjes halen dan kinderen op.  
Wilt u daar rekening mee houden wanneer ú uw kinderen ophaalt? 
’s Morgens kunt er overigens wel gewoon parkeren. 

 
 

 

Gevonden voorwerpen 
 
Vanaf maandag 16 april liggen de gevonden voorwerpen weer uitgestald. 
Vrijdag 20 april ruimen wij alles op. 
Neemt u nog even een kijkje of u iets mist? 
 

 
 

Activiteiten 
 

Op de thee met bestuurder Jeroen Zeeuwen 
 
Dinsdag 17 april bezoekt Jeroen Zeeuwen, bestuurder van Stichting BOOM onze school. 
Tussen 13.45 en 14.30 uur is hij in de teamkamer om met u van gedachten te wisselen 
over wat u bezig houdt met betrekking tot onze Bunders. 
U bent van harte welkom. 

 
 

Woensdag 18 april 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. 
 
 
 

 

 

 

 
De kinderen worden die dag om 8.15 op school verwacht waar zij starten met een gezamenlijk 
ontbijt. Voor dit ontbijt wordt gezorgd en daarnaast hoeven de kinderen deze ochtend geen eigen 

fruit en drinken mee te nemen. Om half 10 zal de landelijke aftrap plaatvinden waarbij alle kinderen mee zingen en 
dansen op het liedje Fitlala van Kinderen voor Kinderen.  Om alvast in de stemming te komen kunnen jullie kinderen 
alvast oefenen. Zie hiervoor het filmpje op YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA 
Let op: de kinderen zijn om 12.00 uit. 
 
We zouden het leuk vinden als de kinderen iets dragen in oranje of rood/wit/blauw. 
Houd de Parro app goed in de gaten want we kunnen zeker ouderhulp gebruiken!  
 
Deze sportieve ochtend wordt mede mogelijk gemaakt door leuke Oisterwijkse sport- en andere verenigingen en -
bedrijven. Wij hebben er zin in! 
Namens de Koningsspelencie Georgette, Floor, Wendy, Sandra, Els en Chantal 
 
 
 

Update schoolvoetbaltoernooi…………… 
Er zijn nog wat laatste kinderen toegevoegd en weggevallen en ook alle coach plaatsen zijn ingevuld. 
Alvast hartelijk dank coaches voor jullie inzet!!! Komende week komen de programmaboekjes en ik zal 
zorgen dat jullie ze zo snel mogelijk ontvangen. 
Op de laatste pagina van deze BundersInfo de laatste nieuwe versie van de indeling. 
Groet Esther. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA
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Naschoolse activiteiten 

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 
 

Vakantieschool 
Vanuit de gemeente wordt ook dit jaar weer de Vakantieschool georganiseerd.  
Deze vindt drie keer per jaar plaats, in de voorjaars-, zomer- en herfstvakantie. Op 
dinsdag 1 mei is de aftrap, de andere data zijn 9-10-11 juli 2018 en 16 oktober 2018.  
Het thema die ochtend luidt: ‘workshops met  ritme en zang’. Centraal staan 
samenwerking, grenzen verleggen, muzikaliteit en creativiteit. 1 mei staat in het teken 
van muziek. Er komt een workshop djèmbé en een workshop zang.  
De kosten zijn €5,00 per kind en deze dag vindt plaats op de Coppele. Mocht het 
inschrijfgeld een probleem zijn, neem dan contact op met Sanne van den Hoven. Zij 

zorgen dan dat dit vergoed wordt uit de subsidie van de gemeente Oisterwijk. Want 
ieder kind moet tenslotte kunnen mee doen. 
Inschrijven kan tot 22 april 2018 via info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl of Sanne 
van den Hoven 06-10697333. 

 
 

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 
 
 

Vooraankondiging Jeugddisco 
Vrijdag 18 mei in het Trefcentrum 
Schrijf het vast in je agenda 
 
 
 

 
 

Jarigen in de week van 13 t/m 20 april 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 
 
 
 

 

Indelingen schoolvoetbal: gewijzigd! 
 

Scroll door naar laatste pagina. 

 

 

 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-15-43972977359
mailto:coderdojooisterwijk@gmail.com
mailto:info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl
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Indelingen schoolvoetbal wijziging per 12 april 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: Stefan Rossieau 

 

 

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 

 

Team 2: 

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

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

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: Dirk van Hellenberg Hubar en Thijn Das 

 

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     -Sjoerd van Beek             -Daan Smid 

Coach:  Bas van Ierland 

 


