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“Wow”, hoorde ik enkele jongens zeggen uit Leergroep I. 
Ze stonden bij het Beweegplein en keken vol ontzag naar de 
nieuwe gymtoestellen die daar gisteren zijn geplaatst. 
Mhr. Stevie had ze meegenomen om als eersten kennis te 
maken met dit klim- en klautermateriaal. 
“Zou je dat thuis ook wel willen hebben”, vroeg mhr. Stevie? 
Het antwoord laat zich raden: een voluit jaaaa !.  
“Maar past dat wel in jullie huis?”, vroeg mhr. Stevie. 
“Ja hoor”, zei de een tegen de ander, “Dan halen we de muur 
tussen ons huis er uit en dan hebben we twee huizen naast 
elkaar waar het in kan.” 
“O”, dacht ik, buurjongens, die geen gat in de heg nodig hebben 
zoals Jip en Janneke, maar gewoon twee huizen met elkaar 
verbinden. Vindingrijk, deze Bunderskids. 
 
Ik keek nog even om en wenste ze veel plezier met hun nieuwe gymmaterialen. 
 
 
Verder in deze Info, beste ouders/verzorgers, verschillende andere nieuwtjes en activiteiten, waaronder de 
groepsindelingen voor komend schooljaar. Nog niet die van de kinderen, maar wel die van de leraren. 
Er komt een aparte BundersInfo met alle indelingen van kinderen in de groepen, begin volgende week. 
 
Verder graag uw aandacht voor de nieuwe privacywetgeving, die morgen 25 mei, in gaat in ons land. 
Onze bestuurder Jeroen Zeeuwen informeert u daarover in de brief die u als bijlage aantreft. 
 

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

Herhaalde Oproep nieuwe leden Oudercommissie 

 
Voor het komend schooljaar zoeken wij versterking van de OC! Lijkt dit je wat, neem dan contact met ons op en sluit 
aan, we kunnen je hulp goed gebruiken! 
 
Wat doet de OC? 

De OC is een enthousiaste club ouders die allerlei schoolactiviteiten voor de leerlingen organiseert. Dit gebeurt in 
overleg met de leerkrachten. De activiteiten zijn aansluitend op het lesprogramma. Denk aan: de kleutersportdag, 
Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, de Bundersdag, de inloopochtenden voor ouders van nieuwe kleuters en een 
project voor goede doelen. Het is ook haar doel om de communicatie vanuit school richting de ouders in stand te 
houden en/of te verbeteren. Daarnaast heeft de OC een ondersteunende taak naar de MR en een signalerende rol 
richting directie en leerkrachten. 
De OC vergadert 5 keer per jaar. De verschillende te organiseren activiteiten worden aan het begin van het schooljaar 
onder de OC leden verdeeld, waarbij het goed mogelijk is om rekening te houden met de eigen werk/privé 
tijdsplanning.  
 
Meld je aan 
Ben je enthousiast en betrokken bij school, kom dan bij de OC! Neem contact op met Michelle Ebeling Koning 
(voorzitter) als je meer informatie wilt, via ouderraad.debunders@stgboom.nl of 06-48088123. Of spreek gerust een 
van de andere OC leden aan.   
 

We kijken uit naar je reactie! 
Namens de OC, 
Michelle Ebeling Koning  
 

mailto:ouderraad@stgboom.nl


BUNDERSINFO 34 JAARGANG 30 24 mei 2018 

 

Nieuwe schooljaar 2018-2019 
 

 
 
Voor de nieuwe Leergroep III houden op maandag 4 juni een informatieve ouderavond over de werkwijze in de groep. 
Ouders van die groep krijgen daar binnenkort een uitnodiging over via de klassenmail. 
 
Indelingen van de leerlingen over de groepen volt volgende week. 
De laatste paar weken hebben wij een flink aantal nieuwe leerlingen gekregen. Plaatsing van hen in de groepen vraagt 
extra zorgvuldigheid en tijd voor het inwinnen van informatie m.b.t. overdrachten. 

 
 

Activiteiten 

 
Op vrijdag 18 mei deed groep 7 het praktisch verkeersexamen. 
Al onze kinderen zijn geslaagd.  
Proficiat allemaal!! 

 
 
Afgelopen woensdag hielden de groepen 6 hun 
Schoolpleinconcert.  
Zij lieten horen hoe zij op een PBone, een plastic 
schuiftrombone, hebben leren spelen. 
Het concert maakt onderdeel uit van onze 
muzieklessen die we samen geven met de 
Koninklijke Harmonie Asterius.  
Dit muziekproject is tot stand gekomen dank zij 
subsiie van de overheid. Volgend schooljaar loopt 
het ook nog door. 

 
 
 

Wedstrijd om de Duurzaamheidstrofee 
  
De Duurzame Energiecoöperatie Oisterwijk (DEC-Oisterwijk heeft een wedstrijd 
uitgeschreven om de Duurzaamheidstrofee. 
 

Zoals u wellicht weet is DEC-Oisterwijk een organisatie, gevormd door burgers en bedrijven uit gemeente Oisterwijk, 
die zich inzet om de duurzaamheid in gemeente Oisterwijk te bevorderen en de energietransitie te versnellen (zie 
ook www.dec-oisterwijk.nl ). 
 
Aan deze wedstrijd doen dit jaar 4 basisscholen mee. De leerlingen uit de groepen 6 en 7 van onze school doen mee 
namens de Bunders. De leerlingen zijn tijdens Leskracht aan de slag gegaan met het thema Duurzaamheid.  

http://www.dec-oisterwijk.nl/
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In groepjes hebben ze antwoord gezocht op een onderzoeksvraag en zijn nu bezig met het uitwerken van een leuk en 
creatief idee waarmee duurzaamheid of de energietransitie bevorderd wordt. Iedere school kan één idee afvaardigen 
naar de finaledag om mee te laten dingen naar de Duurzaamheidstrofee. 
Op vrijdag 1 juni vindt op school de presentatie plaats van alle ideeën. Hierbij worden de ouders van de groepen 6 en 
7 uitgenodigd. Na school  kiezen de leerkrachten van school het beste idee van de Bunders. De uitslag volgt maandag 
4 juni. 
 
De finaledag is op vrijdag 8 juni in het Tiliander van 13.00 uur tot circa 14.30 uur. 

Op deze dag mogen 4 groepen leerlingen hun idee (ieder school één groep) presenteren. Een jury van 5 personen zal 
zich dan buigen over deze 4 ideeën en één groep leerlingen als winnaar aanwijzen. De leerlingen (en de begeleidende 
leerkracht) ontvangen dan de Duurzaamheidstrofee. 
Ouders van de leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom op deze finaledag, dus SAFE THE DATE!! 
  

 

Naschoolse activiteiten 

 
Jeugddisco 
Vrijdag 25 mei in het Trefcentrum 
Je komt toch ook?? 
 
 

    
CODERDOJO  Dinsdag 29 mei 15:00 - 17:30 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-16-45378928597 of coderdojooisterwijk@gmail.com 
 

 
Optreden Sing Along Kids: 31 mei 15.45 uur 
De Sing Along Kids is een kinderkoor van enthousiaste kinderen uit groep 3 tot en met 7.  

Afgelopen  schooljaar hebben ze elke week gezongen onder leiding van Marion Bergman.  
Ze hebben twee keer opgetreden: bij de kerstuitvoering van Zang en Vriendschap en bij 
de Zangersdag in Tiliander. Het volgende optreden is al weer gepland op 8 november. 
Nu is het bijna tijd voor vakantie. Het koor sluit het eerste jaar af met een presentatie van 
hun zangkunst en hun zangplezier in de speelzaal.   
 

Op donderdag 31 mei om 15.45 uur bent u van harte welkom om te komen luisteren naar de Sing Along Kids, onder 
leiding van Marion Bergman en met begeleiding op akoestische gitaar.  
 

 

 
Avond 4- daagse 2018:      12-13-14-15 juni. 
Bijna is het weer zover en kunnen de wandelschoenen uit de kast worden gehaald, want op  
Inschrijven kun je bij de leerkracht van de groep tot 6 juni. 

 

 
 
 
 

Jarigen in de week van 25 t/m 31 mei.  Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-16-45378928597
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-16-45378928597
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