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                               Trots 
 
Beste ouders/verzorgers,   
 
Al een paar weken gaat het over Ciske in onze Teamkamer. 
“De Vos”, het Oisterwijkse muziektheatergezelschap, gaat dit jaar het boek Ciske 
de Rat vertolken. 
En dat is iets waar wij als school best trots op kunnen zijn. 
 

In de musical spelen onze Mhr Stevie en Mhr. Danny mee. 

Dat is op zich niet zo heel nieuw, zij spelen vaker toonaangevende rollen. 

 

Maar meer spectaculair is dat ook een van onze leerlingen een rol 

mag spelen en niet zo maar een, meteen de hoofdrol zelfs. 

 

Nina Lam uit groep 7 is de jonge Ciske. 

 

“Dat is bijzonder, omdat ‘De Vos’ nog nooit kinderen liet meespelen,” vertelde een troste moeder mij. 

           

En als ik u nu nog vertel dat achter de coulissen de scepter wordt gezwaaid door Jack van Rijswijk………..  

Jack is gepensioneerd leraar van onze school, dan snapt u vast dat wij als Bunders heel trots zijn op onze talenten. 

 

Heeft u nog tijd vrij? Koop een kaartje en ga naar het Bostheater. 

 

Verder in deze Info aandacht voor de hoofdluisexplosie op onze school. De Oudercommissie voegt een flyer in  
de bijlage bij deze BundersInfo toe. 
 
Bij de jarige kinderen ontbreken de achternamen. Dat is even wennen en het gevolg van de nieuwe privacywetgeving. 
 
 
Ik wens u met deze BundersInfo, veel leesplezier, 
mede namens ons team, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 

 
 

Agenda MR vergadering 
Datum: dinsdag  12 juni 2018 
Tijd en plaats: 19.30 uur in de teamkamer. Eindtijd: 21.30 uur. 

 

Opening 
1. Welkom en vaststellen agenda 
2. Notulen d.d. 10 april 2018       
3. mededelingen OC          
4. mededelingen GMR     
5. mededelingen directie ter informatie:  

 vacature 0,6 ingevuld 
 resultaten eindtoets groep 8 
 veiligheidsmonitor   
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Vervolg MR-vergadering 

6. Stand van zaken geplande dialoog MR, ouders en bevoegd gezag 
7. Evaluatie Leergroep II   advies 
8. Protocol gewenst gedrag   advies (facultatief) 
9. Bespreken Schoolgids    instemming  
10. Voortgang verbouwing   
11. rondvraag.  
 
Eventueel Overlegdeel 
 
 

Activiteiten 

 
Excursie Kamp Vught groepen 8   
We kwamen binnen en de vrouw die ons de rondleiding gaf liet ons een plattegrond zien 
van hoe het er vroeger uit zag en dat was echt heel groot. Daarna liepen we een barak 
binnen, een soort huis. We gingen aan een tafel zitten en de vrouw ging ons allemaal 
dingen vertellen. Daarna liepen we nog een barak binnen de slaapzaal heel veel 
stapelbedden drie lagen hoog waar ze met meer dan 200 man sliepen in 1 kamer. 
Daarna gingen we naar een herdenkingsmonument waar allemaal namen op stonden van 
de en die hier hebben gezeten, er was zelfs een kind van 6 dagen die daarna is gedood. 
Daarna gingen we naar een crematorium daar werden overleden mensen in een oven 
gestopt en verbrand. Daarna liepen we rustig terug en fietsten we terug.   
 

 

Naschoolse activiteiten 

 
EHBO-diploma 
 
Beste ouders, 
Wij hebben de opdracht gekregen om een stukje te vertellen over de E.H.B.O. lessen van de 
bunders. 
Elke woensdag 11 weken lang hadden wij les van dhr. Michiel. We leerde veel van Michiel 
Bijvoorbeeld de rautekgreep, wat je moet doen bij een flaute en wat je moet doen als iemand 
onderkoeld is of oververhit raakt. Naast dat deze lessen zeer leerzaam waren zaten ze ook 

borden vol lol en gezelligheid. Maar aan alles komt een eind en kwamen de laatste lessen in zicht. De laatste lessen 
gingen we onszelf voorbereiden voor het examen. Tijdens de laatste lessen moesten we alles doornemen dat we in de 
vorige weken hadden geoefend. Dit ging vrij goed! En zo was het examen sneller dan we dachten in zicht. Het examen 
was in de brandweerkazerne in Oisterwijk. Het examen viel wat ons betreft wel mee qua moeilijkheid. Nu was het 
alleen nog afwachten op de uitslag. We gingen naar de Tiliander in Oisterwijk in hoop dat daar voor ons de diploma’s 
klaar lagen. En dat was zo! We waren allemaal geslaagd! Langzaam liep de volle zaal leeg en kwam er een eind aan de 
gezellige 3 maanden.  
Grtjs  Mattie en Levi 
 

Bundersdag 
Zet het alvast in je agenda: vrijdag 29 juni van 16.00 - 19.00uur.  
Dit jaar is het thema:  
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Voor de organisatie van de Bunders Beach Party is jullie hulp van harte welkom!  
Enthousiast? Meld je dan aan bij Katja van den Boer via katjavandenboer@gmail.com of 06-51510513. 
 
https://www.feestartikelenlimburg.nl/contents/nl/d51_versiering-beachparty.html 
 
Met vriendelijke groet, 
Ilse Franken 
Eventmanager 
tel: 013 5230 999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
juni 
 8 Nikki (2009) 4/5 A 

11 Elise  (2010) 4/5 C 

12 Philia (2008) 8 B 

14 Nina  (2007) 7 

15 Pieter (2006) 8 A 

15 Ralph (2007) 7 

 

Jarigen in de week van 8 t/m 15 juni.  Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 
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