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Ouders bedankt 
 
Afgelopen schooljaar hebben we weer enorm veel hulp gehad van ouders.  
Hulp bij tal van zaken; van luizen pluizen tot brooddeeg bakken, van schoolreis tot Bundersdag, hulp van 
klassenouders, MR, OC en ga zo maar door. Wij zijn u zeer erkentelijk voor alle hulp; zonder u zouden wij de 
schoolactiviteiten niet zo fijn voor de kinderen georganiseerd krijgen. 
 
Wij willen u daarom graag bedanken en doen dat op een eigentijdse manier: 

https://youtu.be/No9yLzjulm8  

Wij wensen u veel plezier met deze laatste BundersInfo van dit schooljaar en een heel 
plezierige zomervakantie met uw kind(eren). 
Wij zien u graag weer op 20 augustus. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens heel ons team, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/No9yLzjulm8


BUNDERSINFO 40 JAARGANG 30 5 juli 2018 

Groep 8 ………..uitgevlogen 
 
Met een spetterende musical op dinsdag in Tiliander 
en een sfeervol afscheid woensdagochtend, zwaaiden 

wij onze groep 8’ers van dit schooljaar uit. 
 
En dat ging niet zo maar. Er vloeiden wat tranen bij 
kinderen en ook (veelal) moeders. Voor sommige 
gezinnen kwam er na tien of elf jaar een eind aan hun 
verbinding met onze school. 
Hoe voelbaar is dan dat een periode wordt afgesloten.  
Soms blijven enkele kinderen op hun nieuwe school bij 
elkaar, maar ook dat is niet altijd het geval. 
 
Graag bedanken wij hier alle ouders die ons hielpen 
dit afscheid een fantastisch feest te laten zijn. 
 
En waar gaan ze naar toe zult u zich wellicht 
afvragen? Onderstaand twee overzichtjes. 
Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving treft u enkel de voornaam van de kinderen en hun VO-school. 
 

 

Groep 8A gaat naar Groep 8B gaat naar 

 
Luuk vd A 

 
De Nieuwste School 

 
Noor 

 
Odulphus 

Jolie Odulphus Lucka Ruivenmavo 
Pieter Ruiven Mirthe Durendael 

Luuk B Odulphus Boaz Durendael 
Sander Durendael Pepijn Durendael 

Stef Ruiven Philía Odulphus 
Jet Odulphus Mattie Durendael 

Sanne Durendael Thijs Odulphus 
Maud Durendael Quint Durendael 
Jeske Durendael Olivier Odulphus 
Rein Rodenborch Nikita Theresia 

Isabelle Durendael  Sophie Durendael 
Joost De Nieuwste School Jor Durendael 

Delano Durendael  Emilie Odulphus 
Fiene Odulphus Hidde Durendael 
Merel Odulphus Noa Durendael 

Olivier Durendael  Davide Ruivenmavo 
Fenna Odulphus Zoey Durendael 

Levi Baanderherencollege Lotte Durendael 
Teun Odulphus Linde Durendael 

Micky Odulphus Julius Odulphus 
Sophie Durendael  Feline Ruivenmavo 

Jip Odulphus Stefan Durendael 
Pepijn Odulphus Milou Durendael 

Rosalie Odulphus Niek Durendael 

   Elle Durendael 

   Guus Durendael 

    Charlotte Odulphus 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Groep 8 2018    verdeling naar schoolsoort aantal 

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 3 

vmbo gemengd theoretische leerweg 9 

vmbo theoretische leerweg / HAVO 3 

havo 12 

havo/vwo 4 

vwo 22 

Samen 53 
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BUNDERSDAG 

Afgelopen vrijdag was het weer Bundersdag! Samen met de OC mocht ik dit -voor mij eerste grote evenement- 
vormgeven. Het warme weer paste perfect bij het thema Bunders Beach Party. Er waren kramen met zelfgemaakte 
spullen van de leerlingen, schmink, glitters en armbandjes. Ook Humanitas was aanwezig met een kraam. Dankzij 
de hulp van vele ouders waren er volop cakejes, pannenkoekjes, fruit en nog veel meer lekkernijen die ook te koop 
werden aangeboden. De ijscowagen, snoepkraam, barbecue en slush puppy machine maakte het ‘buffet’ compleet.  
 
Verder waren er leuke spellen op het schoolplein, veelal met water wat zorgde voor wat verkoeling. De DJ draaide 
muziek en juf Eva danste samen met de kinderen de sterren van de hemel. Toen de kinderen zelf door de 
microfoon mochten zingen was het helemaal één groot feest. Wat een talentjes hebben we hier toch!  
 
Een geslaagde, druk bezochte Bundersdag.  
Organisatie, leraren, hulpouders en bezoekers: ontzettend bedankt! 
 
Ilse Franken, eventmanager. 

 

  
 

 
 

Brabants Verkeersveiligheids Label 
 
Het afgelopen jaar hebben we weer diverse activiteiten gedaan rondom verkeer en 
veiligheid, bijvoorbeeld recentelijk nog het dode hoek spiegel project.  
We hebben het Digitaal Activiteiten Plan 2017-2018 succesvol af weten te ronden en 
daarmee een Bronzen digitaal vignet behaald!  
Verkeer blijft ook volgend jaar onder de aandacht en de eerste activiteit is alweer geboekt, 
hierover volgend schooljaar meer! 
 
Commissie verkeer,  Esther van Caulil, OC, en Ilse Franken, eventmanager. 

 
 

 
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.  
Met vriendelijke groet, 
Léon op ’t Hoog, leescoördinator, l.opthoog@stgboom.nl 

 
 

Activiteiten 

mailto:l.opthoog@stgboom.nl
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Naschoolse activiteiten 

 
Voorstelling Star Class, theaterlessen. 
 
Afgelopen donderdag heeft de Star Class in een voorstelling laten zien 
waar zij de afgelopen periode aan gewerkt hebben. Een voorstelling 
die de kinderen samen met hun leraar bedachten en vormgaven.  
Het speelde zich af in de gymzaal die voor de gelegenheid was 
omgetoverd tot theater. 
De show werd met luid applaus bekroond. De kinderen hadden hard 
gewerkt en dat was te zien! De Star Class lijkt hiermee zeker voor 
herhaling vatbaar. 
We zijn van plan om ook volgend schooljaar deze theaterlessen in de 
naschoolse activiteiten op te nemen. 

 
 

                                             

 

De jarigen van augustus volgen in de eerste BundersInfo van het nieuwe schooljaar 
Maar ook jullie vast een fijne verjaardag gewenst! 

 
 
 

     
Het team van De Bunders wenst ieder een fijne 
zomervakantie. 
 
De school begint weer op maandag 20 augustus  
om 08.30 uur. 

Jarigen in zomervakantie  van 5 juli t/m 31 juli.  
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

Juli 
5 

 
Jules (2013) 

 
123 A 

Juli 
19 

 
Jonas  (2008) 

 
6 B 

5 Emilie (2006) 8 B 20 Micky  (2006) 8 A 

5 Chloé  (2008) 6 A 22 Liv (2013) 123 A 

6 Isis  (2008) 6 A 22 Raff  (2013) 123 C 

6 Teun (2009) 4/5 B 23 Lise (2010) 4/5 C 

7 Tia  (2007) 4/5 B 23 Daan (2009) 4/5 B 

7 Jordan  (2008) 6 A 24 Anna (2011) 123 E 

7 Riley (2008) 6 B 24 Tijmen (2010) 4/5 C 

8 Milan  (2011) 123 B 24 Beau  (2010) 4/5 B 

8 Bob (2008) 4/5 B 25 Lieve  (2009) 4/5 B 

9 Juuls  (2010) 4/5 C 26 Lucas  (2007) 7 

11 Lukas (2009) 4/5 C 27 Luna  (2010) 4/5 C 

11 Mathieu  (2011) 123 B 27 Levi (2012) 123 C 

12 Natalia  (2009) 4/5 C 28 Lisette  (2013) 123 D 

13 Leticia  (2013) 123 E 29 Sanne  (2011) 123 C 

14 Willem (2008) 6 B 30 Sofie  (2012) 123 E 


