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Beste ouders/verzorgers, 

 
De laatste schoolweek komt er aan. 
In zo’n week gebeurt er van alles en nog wat: laatste oudergesprekken, instroom en indeling nieuwe leerlingen,  
op orde maken van schooldocumenten voor het nieuwe jaar, herinrichting van meubilair voor groepen, afscheid 
groep 8 en de voorbereidingen voor de aanstaande interne verbouwing. 
 
Groepen 8 starten dinsdag 3 juli hun ‘afscheidstournee’, met een voorstelling van hun musical in Tiliander, overdag 
voor de kinderen van Leergroep II en groepen 6 en 7 en  ’s avonds voor u ouders, grootouders en andere familie. 
Op woensdag is het traditionele afscheidsontbijt en aansluitend zullen alle kinderen onze groep 8’ers uitzwaaien op 
het speelplein. U bent van harte welkom om mee te zwaaien. 

 
 
 

Wie we ook uitzwaaien is juf Anny Cornelissen van 

Leergroep I, kunstplein en techniekplein.  
 
Anny heeft 44 jaar gewerkt in het onderwijs, waarvan sinds 
1990 op De Bunders. En nu gaat zij met pensioen. 
 
Het is haar wens op bescheiden wijze afscheid te nemen 
van de kinderen, ons team en onze school, maar laten wij u 
het nu weten. 
 
Een snelle rekensom leert dat Anny wel zo’n 1350 kinderen 
in hun eerste schooljaren heeft begeleid. Met warmte, volle 
aandacht en liefde. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor. 
 

U bent van harte welkom om Anny op haar laatste werkdagen, morgen en komende woensdag en donderdag nog 
even de hand te schudden. Ik weet dat ze dat op prijs stelt. 
 
 
Tot slot de verbouwing van de school. 
In de zomervakantie vindt de eerste fase plaats, met name in Leergroep I en III maken we meer open leerruimtes. 
Daarbij komen op enkele plaatsen schuifdeuren tussen lokalen, zoals o.a. boven in het gebouw al zijn. We houden 
ook per Leerplein één af te sluiten lokaal. Niet al het werk kan echter in de zomervakantie worden verricht. 
Met name afwerking, waaronder plaatsen van de nieuwe schuifpuien vindt plaats in fase II, de herfstvakantie. 
Vandaar dat wij die ook verruimd hebben om meer tijd voor de aannemer te realiseren. In fase II wordt ook 
Leergroep II aangepast. Die afwerking vindt gelijker tijd plaats. 
 
De BSO krijgt een nieuwe locatie op de begane grond, in het huidige Taalplein van Leergroep I en de werkkamers 
die aan de andere kant van de hal liggen. 
Een nieuwe werkkamer voor onze intern begeleider Karin Boonman komt in de huidige teamkamer. De werkkamer 
van mij, komt boven, waar nu nog de BSO is gehuisvest. In deze ruimte realiseren wij ook een extra ‘stille 
werkruimte’ voor kinderen die daar behoefte aan hebben. 

Fase III vindt plaats in de zomervakantie 2019; dan sluit groep 8 aan op Leergroep III en wordt het directiekantoor 
met een wand gescheiden van de ‘stille werkruimte’. En wellicht vindt er nog een enkele andere kleine aanpassing 
plaats. 
 
Ik wens u met deze BundersInfo, veel leesplezier en een fijne laatste schoolweek samen met de kinderen toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ons team, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
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   Gevonden voorwerpen 
   U vindt ze weer op de tafels tegenover de teamkamer. 
   Donderdag 5 juli is de laatste ‘ophaaldag’ daarna gaan bruikbare zaken naar het 
   goede doel en de rest …………..in de kliko. 
 

Gevonden foto van 11 augustus 1940 
Bij de buitendeur van Leergroep I. 
Van wie is die ??? 
Af te halen bij mhr. Giel. 
 
 
 

Activiteiten 
 

 
MORGEN   29 juni 2018   BUNDERSDAG 
 
Kom verkleed in het Beachthema. 
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.  
 
 

De Vakantiebibliotheek app  
Gaat u deze zomer nog op vakantie? Neemt u dan de Ipad of uw smartphone 
mee? Dan is het misschien interessant om de vakantiebieb-app te downloaden. 
Deze is  te vinden in de App-store. Hiermee download u kosteloos 60 boeken en 
kunt u deze vanaf uw tablet of Iphone lezen. U kunt de app nu al downloaden. 
Echter is het pas mogelijk om vanaf 1 juli 2018 boeken te downloaden. Als u de 
boeken voorafgaand aan uw vakantie download, heeft u op vakantie geen 
internetverbinding nodig om de boeken te lezen.  
Een tip om tijdens uw vakantie bezig te zijn met lezen.  
mvg 
Leon op ’t Hoog, leescoördinator, l.opthoog@stgboom.nl 

 
 

 

Juni 
 

29 Julius Schuurkes (2006) 8 B 

29 Tara van Vugt (2008) 6 B 

30 Guus Welsing (2006) 8 B 

JULI    

1 Annemijn van Woensel (2008) 6 B 

2 Willem Bijvelt (2012) 123 A 

3 Milan van Ingen (2009) 4/5 B 

4 Sander van den Brekel (2006) 8 A 

4 Xander Karafantis (2008) 6 B 

5 Jules van Homelen (2013) 123 A 

5 Emilie Peterse (2006) 8 B 

5 Chloé Vorstenbosch (2008) 6 A 

6 Isis Schoonis (2008) 6 A 

6 Teun Welsing (2009) 4/5 B 

 
 

Jarigen in de week van 29 juni t/m 6 juli.  Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 
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