“Zo jongens, hebben jullie een fijne vakantie gehad?”, vroeg ik aan twee van
onze kinderen uit Leergroep II. “Ja hoor, mijnheer Gerard”, zeiden ze, “maar
nu liggen wij nog even in het tentje te lezen”.
“Dus de vakantie gaat nog door”, zei ik ietwat vragend tegen hen.
“Nou nee”, was het antwoord, “Want dit tentje is instabiel”, waarbij ze met
flink schudden aan de leestent hun woorden kracht bij zetten.
Even dacht ik of we op De Bunders ook een zogenaamde Zomerschool zouden
moeten openen, zoals in de grote steden, om te zorgen dat de leerstof niet te veel wegzakt tijdens de vakanties.
Maar dat idee kon meteen weer uit mijn hoofd: “Instabiel”, zeiden ze……..ik was verrast door hun woordenschat.
En met een glimlach wenste ik ze nog een plezierig kwartiertje lezen in de bieb toe.
Beste ouders/verzorgers,
De eerste week van het nieuwe schooljaar is bijna om.
De meeste kinderen hebben inmiddels hun draai weer gevonden. Dat geldt niet voor allemaal: ik hoorde een enkele
allerjongste heel verdrietig huilen toen papa toch echt weg ging en enkele van de oudere kinderen die nu nieuw zijn
ingestroomd, hadden ook even moeite om te wennen: niet elke (ongeschreven) regel is meteen duidelijk.
Maar alles overziend, is het jaar toch goed begonnen.
U zult wel gezien hebben dat er in de school veel is veranderd. De school is meer ‘open’ geworden en ruimtes zijn
anders ingedeeld of gekoppeld aan elkaar. Ofschoon de schuifwanden tussen verschillende voormalige klassen pas in
de herfstvakantie komen, betekent het toch nu al dat we samen met de kinderen op zoek gaan naar een plezierige
wijze van samen werken en rekening houden met elkaar. We zijn strenger met het stil en rustig lopen door de gangen
en het naar buiten en naar binnen gaan, zodat we elkaar zo min mogelijk storen.
In alle groepen besteden we nu vooral aandacht aan de groepsvorming. De eerste paar weken van het schooljaar vindt
groepsvorming plaats, maken we groepsafspraken met de kinderen en verbinden we ons als groep daar aan.
De nieuwe Leergroep III is gisteren gestart met de eerste van een reeks sociaal-emotionele trainingen met externe
trainers die wij daarvoor hebben gevraagd. Ons doel is om begrip voor elkaar en onderlinge samenwerking tussen de
kinderen, die eerst in aparte groepen zaten, te vergroten. Om kinderen te laten ervaren ‘hoe het werkt’ bij jou of de
ander, bij meisjes en bij jongens, als er iets tegen je gezegd wordt, iets aardigs of minder aardigs.
De ouders van Leergroep III informeren wij binnenkort op een aparte ouderavond over deze trainingen.
Op 11 september houden wij de gebruikelijke Ouderinformatieavond over de werkwijze in de verschillende
Leergroepen en grp 8. Tevens is er een algemeen deel. Noteert u vast de datum? We starten om 19.15 uur.
Het programma wordt u nog toegezonden.
Voor onze nieuwe ouders laat ik graag weten dat wij de BundersInfo met de Bundersapp/Parro-app
naar u zenden.
De Leerkracht moet u daarvoor echter eerst via de e-mail ‘uitnodigen’ om de app te kunnen installeren.
Bent u nog niet uitgenodigd, vraag het nog even aan de leerkracht van uw kind.
Vandaar dat u de BundersInfo mogelijk twee keer ontvangt: via de app en via de e-mail.
De e-mail gebruiken wij deze keer ook om u de Schoolgids te zenden en een brief over de Eerste Communie.
Ik wens u mede namens mijn collega’s, veel leesplezier met deze BundersInfo.
Met vriendelijke groet,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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Enkele handige ‘weetjes’ ……………………………………

die u ook terugvindt in de Schoolgids

Ziekmelden leerlingen Leergroep I

leergroep1.debunders@stgboom.nl

Ziekmelden leerlingen Leergroep II

leergroep2.debunders@stgboom.nl

Ziekmelden leerlingen Leergroep III

leergroep3.debunders@stgboom.nl

Ziekmelden Groep 8

Ouderwets: 013-5230 999

Lunch/tienuurtje:
Geeft u de kinderen geen snoep of frisdrank mee. Ook zijn wij een ‘noten arme’ school.
Allergieën:
Van een aantal kinderen weten wij dat zij allergische reacties kunnen hebben.
Uw kind is immers al langer op school óf u gaf het aan op het aanmeldformulier.
Bent u niet zeker of wij het weten? Stuurt u dan graag een e-mail naar Anjes Franke: a.franke@stgboom.nl
Denkt u ook aan het vervangen van de EPI-pen?
Gymlessen:
we gymmen op gymschoentjes, zodat de tenen niet onnodig extra pijnlijk worden gestoten.
Parkeren:
Alstublieft in de daarvoor bestemde parkeervakken of langs het trottoir.
Niet op het verhoogde vlak aan de Rembrandt van Rijnstraat en op de parkeervakken voor de taxibusjes
(’s middags) en invalidenparkeerplaats.
Niet voor de opritten van onze buren of op de hoeken van straten.
Deze plekken zijn voor kinderen anders erg onoverzichtelijk, met alle risico’s van dien.
Verlof buiten schoolvakanties:
In principe niet buiten de schoolvakanties om. De regelgeving staat in de Schoolgids, bijlage 1 en op de website.
Toch verlof noodzakelijk? Wend u tot de directeur.
Vragen of klachten?
Graag eerst bij de leerkracht van uw kind.
Krijgt u onvoldoende antwoord?
Gaat u dan naar de coördinator onderwijs Karin Boonman als het om onderwijszaken/het leren van uw kind gaat.
Zijn het andere onderwerpen, neemt u dan contact op met de directeur.

Klassenouders gezocht
De klassenouder is een schakel tussen de groepsleerkracht en de
ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard.
Op verzoek van de groepsleerkracht (of OC) assisteert de klassenouder bij
de organisatie van activiteiten rondom de groep, waarbij ouderhulp
wenselijk is.
De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door o.a. te mailen naar
ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het doormailen van namen (van ouders
die zich hebben aangeboden om te helpen) aan de leerkracht enzovoorts. Bij de groepsleerkracht is een beschrijving
van de taak van de klassenouder in te zien.
Heeft u interesse om klassenouder te worden geef dit dan zo spoedig mogelijk aan bij de groepsleerkracht.
Deze zal uiteindelijk bepalen wie de klassenouder wordt en dit communiceren binnen de groep.
Alvast bedankt voor uw aanmelding.
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Naschoolse Activiteiten
Eerste communie
De werkgroep Eerste Communie van de St Jozefparochie nodigt ouders uit voor deelname van hun
kind(eren) aan de voorbereiding op de communieviering.
Informatieavond voor ouders: donderdag 13 september 2018 van 20.00 tot 21.30 uur

in het St. Jozef centrum, Kerkstraat 95A.
In de bijlage bij deze BundersInfo treft u de uitnodigingbrief aan. Deze staat ook op de website van
de school: Actueel.

Open dag New Art Musicalschool Oisterwijk:
zondag 26 augustus 14.00-17.00 uur Tiliander.

Jarigen van augustus
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