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Beste ouders/verzorgers, 

 
Het was best spannend vanmiddag, niet alleen voor onze eigen kinderen, maar 
ook voor de nieuwe leerlingen die wij komend schooljaar verwelkomen. 
Dat geldt vooral voor onze jongsten. Ze mochten de grote trap naar boven 
beklimmen om helemaal door te lopen naar de achterkant van het gebouw waar 
Leergroep II zich bevindt. 
In de groepen maakten kinderen kennis met elkaar en hun (soms nieuwe juf of meesters.  
Bijna overal zaten ze in de kring en deden ze kennismakingsspelletjes. 

 
De nieuwe kinderen zaten er tussen, soms wat onwennig, een enkeling met een 
traan en ook daar werd een oplossing voor gevonden: troost.  
 
De nieuwe ouders, die in de tussentijd in de teamkamer thee en koffie dronken 
vonden het soms nog spannender dan hun kinderen: loslaten blijft altijd moeilijk. 
Dat herkennen wij allemaal. 
 
 
 

De laatste schoolweken komen er nu aan waarbij de aandacht ook uit gaat naar onze schoolverlaters: groep 8. 
Zo langzamerhand dagelijks, hoor je ze nu oefenen voor hun musical, schilderen ze aan decorstukken en zijn ze 
ook gewoon gezellig bezig in hun groep.  
Die laatste schoolweken…..altijd een aparte sfeer en belevenis. 
En als het zomerse weer ook nog wat blijft, dan genieten wij allemaal in onze groepen of buiten bij het spelen. 
 
Ik wens u met deze BundersInfo, veel leesplezier, 
mede namens ons team, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 

Communicatie…………..altijd ruimte voor verbetering 
 
De afgelopen weken hebben we ervaren dat rond de groepsindelingen, rapporten, aanmeldingen, e-mail en 
appverkeer, ruimte is voor communicatieve verbetering.  
Een aantal van u gaf ons daar signalen en feedback over. Alhoewel de aanleiding is dat er iets niet goed gaat, zijn 
we toch blij met die signalen omdat we van daar uit verbetering kunnen vormgeven. 

 
Verandering in app-gebruik. 
Vanaf de kerstvakantie werken we als school met de Bunders/Parro App met als doel de communicatie vanuit 
school met de ouders te stroomlijnen middels een modern en snel communicatiemiddel. De Parro App biedt ons 
echter niet altijd de gebruiksvriendelijkheid die we zoeken. Een aantal van u heet ons dat ook laten weten. 
Mede op basis daarvan zijn we met de communicatiewerkgroep momenteel aan het onderzoeken wat goede 
vervolgstappen zijn met als oogmerk om voor de herstvakantie een adequate stap te kunnen zetten.   
Heeft u tussentijds vragen of tips laat het ons graag weten: Erwin Klaasse, lkr. grp 8: e.klaasse@stgboom.nl 
 
 
 
Communicatie met betrekking tot de MR-vergadering van 12 juni. 
In de vorige BundersInfo informeerde ik u over diverse onderwerpen die in de MR-vergadering zijn besproken. 
Mogelijk kan een verkeerde indruk zijn gewekt: de MR is akkoord gegaan met de gewijzigde herfstvakantie 2018, 
Studiedagen en overige vrije momenten, maar heeft het gevraagde advies over de verbouwing nog aangehouden. 
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Ook voor nieuwe ouders publiceren wij daarom nog een keer het definitieve vakantierooster 2018-2019: 
 
 

  
 
 
 

Activiteiten 

            Dode hoek project……………. 
 

Afgelopen woensdag werd er een grote vrachtwagen neergezet op het 
schoolplein van de Bunders. Door Veilig Verkeer Nederland was deze ter 
beschikking gesteld om de kinderen van groep 8, die volgend jaar natuurlijk op 

eigen houtje naar de middelbare school gaan, te leren wat je nu wel en niet 
ziet als vrachtwagenchauffeur en hoe lang het duurt voordat hij stilstaat in een 
noodsituatie. 
Eerst werd er in de groep een verkeersles gegeven, waarvan al heel veel 
geleerd werd. Daarna werden de kinderen van groep 8 in groepjes mee naar 
beneden genomen om daadwerkelijk in de vrachtwagen te zitten en met eigen 
ogen te zien, wat een vrachtwagenchauffeur ziet en vooral niet ziet. Het 
leukste moment was natuurlijk wanneer er onverwacht op de claxon gedrukt 
mocht worden. 
De lessen werden heel goed gegeven door een zeer enthousiaste,een dame, 
die zelf al 12 jaar vrachtwagenchauffeuse is. Heel hartelijk dank hiervoor.  
 

 
Het brandalarm ging af………….. 
………..om precies 09.15 uur en om 09.18 uur stonden de laatste leerlingen opgesteld op 
de afgesproken plaatsen op het plein, het veld en de fietsenstalling Rembrandt van Rijn 
straat. Van paniek of onrust was geen sprake. 
Ondertussen liepen de BHV-leerkrachten door de school en controleerden alle ruimten om 
de procedure ‘ontruiming’ volgens protocol af te handelen. 
Er werd geen kind meer aangetroffen in een hoekje of op toilet. 

Ook de kinderen in de gymzaal met mhr Bas vonden tijdig hun weg naar buiten. 
We hielden de oefening samen met Kinderopvang Humanitas.  
Het wijkcentrum was overigens niet in gebruik. 
 
Opmerkelijk:  
om 09.30 uur ging een groep door met zijn toets alsof er niets was gebeurd 
en ook rekenden oudste kinderen van Leergroep I vrolijk verder:  
de brandoefening was zo slechts een kleine rimpel in het dagelijks ritme. 
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Naschoolse activiteiten 
 

Star Class Theateruitvoering: 28 juni   
De kinderen die deelnamen aan de naschoolse theaterlessen demonstreren hun 
kunsten a.s. donderdag 28 juni in de grote gymzaal: 

 onder schooltijd voor de verschillende groepen 
 van 16.00 tot 16.30 uur  voor ouders, broertjes zusjes, oma’s en opa’s. 

 
U bent van harte welkom. 

 
 

Bundersdag 29 juni 
Zoals jullie weten is volgende week vrijdag de Bundersdag. 
Het verzoek aan iedereen om verkleed te komen in het thema Beach! 
Er is dit jaar een prijs voor de leraar / stagiair, de jongen én het meisje die het 

mooist of origineelst verkleed is. Dus doe je best en leef je uit! 
 
Ouderhulp is van harte welkom deze dag, meld je aan bij 

katjavandenboer@gmail.com. Als je je steentje bij wil dragen door wat lekkers te maken voor de verkoop geef dit 
dan even aan op de inschrijflijst op de deur van het klaslokaal. 
 

 

 

Juni 

 

25 Tess Kremers (2012) 123 E 

25 Sam Moonen (2007) 6 B 

27 Jens Hendriks (2011) 4/5 B 

28 Lex van Beek (2010) 4/5 A 

28 Tomas Kriekaard (2011) 123 A 

28 Teun Verheijen (2006) 8 A 

29 Julius Schuurkes (2006) 8 B 

29 Tara van Vugt (2008) 6 B 

 

 

   

   

   

   

 

Jarigen in de week van 22 juni t/m 29.  Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 
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