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Beste ouders/verzorgers, 
In deze Bunders Info leest u volop activiteiten om mee te doen of te bezoeken. 
Ik wens u mede namens ons team veel plezier met Konings (spelen) dag en een fijne aansluitende vakantieperiode. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 

 
 

 

 

 
 
De kinderen worden morgen om 8.15 uur 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 
 
 
 
 

Meivakantie 
Vrijdag 20 april is de school om 12.00 uur uit en start de meivakantie. 
Maandag 7 mei beginnen de lessen weer. 

 
 
 

   

Gevonden voorwerpen 
 
Vrijdag 20 april ruimen wij alles op. 
Neemt u morgen nog even een kijkje of u iets mist? 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA
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Berichten uit groep 8B 
 
Enkele kinderen uit Groep 8B schreef schreven een brief naar hun Ugandese klasgenootje:  
 
Hello Balook, i am Boaz and I am 11 years old. I have to send you a message in English. I hope you enjoy going to 
school again. Are your sisters also going to school now? I heard your favorite animal is a lion, did you see one yet, or 
still not? Which wild animals did you see already. Our subjects on school are: Math, Language (Dutch and English and 
some children have Spanish), gym, art, geography and some more subjects. If you got any questions for us you can 
send us a message back.  
Have a nice time in Uganda bye! 
Greats Boaz. 
 
Dear Balook, 
We are Zoey and Philia , we are 11 and 9 years old. Our teacher asked us to send you a mail for English. So how are 
you? And how is it going with the shop?  When are you turning 12? And how is school going? what are you learning ? 
we learn at school math, English , orthography and lots of more things. We love your favorite dress. I hope that your 
dream to be a judge early is coming true. And how is it going with your sisters? Your favorite animal is a lion do see a 
lion before? I hope you will see a lion! 
We hope you will send a mail back! Hope you have a great time  
Zoey and Philia   
 

Activiteiten 
 

Schoolvoetbaltoernooi……………laatste bericht 
 
De coaches hebben ondertussen de programmaboekjes en alle deelnemers uit groep 6/7/8, hebben 
een eigen programmaboekje ontvangen op school. Heb je dat niet, vraag het even aan je leraar of 
lerares. (dus alleen voor de groepen 6/7/8) 
 
Het is de bedoeling dat iedereen in een BUNDERSSHIRT speelt.  

Heb je geen Bundersshirt, je kunt er een aanschaffen op school bij meneer Giel, of misschien een lenen…………..(bij 
meneer Giel of een ander kindje) 
Starttijd voor de groepen ½ op vrijdag 4 mei bij RKSV Oisterwijk : eerste wedstrijd voor de Bunders;  11.20 uur (graag 
15 minuten van te voren aanwezig) 
Starttijd voor de groepen 3/4/5 op vrijdag 11 mei bij RKSV Oisterwijk:  
Bunders 1: 10.25 uur         Bunders 2: 10.00 uur             Bunders 3: 10.50 uur 
Ook graag allemaal 15 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd aanwezig zijn en je team zoeken. 
Starttijd voor de groepen 6/7/8 op 30 april bij Taxandria: 
Bunders 1: 10.00 uur               Bunders 2: 10.25 uur 
Starttijd voor de groepen 6/7/8 op 1 mei: 
Bunders 1: 10.00 uur              Bunders 2: 10.25 uur 
Ook graag allemaal 15 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd aanwezig zijn. 
Neem allemaal voldoende drinken mee, lunch en denk aan zonbescherming!!! 
 
Zijn er nog vragen; dan hoor ik het graag. 

Heel veel plezier; Groet Esther (vancaulil@gmail.com) 
 
 

Naschoolse activiteiten 

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. 
 
 

mailto:vancaulil@gmail.com
mailto:info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl
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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 
 

 
O  ranjevereniging Oisterwijk organiseert van 26 april tot en met 29 april dat 

de grootste nostalgische kermis van de Benelux in Oisterwijk komt. 
Bij de start op 26 april om 14.00 uur is er een kwartier gratis toegang tot alle attracties. 
Een hele leuke gelegenheid voor alle Oisterwijkse kinderen. 
Namens het Oranjecomité Oisterwijk 
Kees van Dongen 

 
 
 

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

 
 
 

Jarigen in de week van 20 april t/m 10 mei 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 

 

 

 

 
 


