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Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Verkeer rond de school 
 
Graag vragen wij u aandacht voor verkeersveiligheid rondom de school. 
Afgelopen schooljaar is in de MR en de Oudercommissie geregeld gesproken over 
de rol en het gedrag van ouders bij het halen en brengen van de kinderen.  
Met name waar geparkeerd en gestopt wordt en hoe veilig of onveilig dit soms is. 
Het wil nog wel eens onoverzichtelijk worden op straat en bij de parkeerplaatsen 
wanneer u de verkeersregels niet in acht neemt. 
 

Wij vragen u rond onze school extra alert te zijn op kinderen die soms toch vrij plots oversteken of uit een onverwachte 
hoek of achter een haag vandaan komen. 
 
Als school hebben wij de verantwoordelijkheid voor veiligheid op ons schoolplein, daarom surveilleren wij vóór en tijdens 
schooltijden en haalt u de kinderen op het schoolplein weer op.  
De school is echter niet verantwoordelijk voor verkeersgedrag op de openbare weg. 
Uiteraard voelen wij ons hier wel bij betrokken en dat betekent ook dat wij u zullen aanspreken wanneer wij zien dat de 
verkeersveiligheid in gevaar kan komen of is gebracht. 
 
Onze oproep aan u is om de verkeersregels te hanteren als het gaat om parkeergedrag: respecteren van uitritten van 
omwonenden en niet te parkeren op hoeken van straten en het verhoogde vlak Rembrandt van Rijnstraat. 
 
Verder in deze BundersInfo stellen wij een aantal studenten aan u voor, ziet u de uitnodiging voor de Algemene 
Ouderavond en nieuws over het schoolreisje 7 september.  
 
Ik wens u mede namens mijn collega’s, veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Met vriendelijke groet,  
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 

Algemene Ouderavond 11 september  
 
Op 11 september houden wij onze informatieve ouderavond. 
De avond valt in twee delen uiteen. 
 
-19.15-19.45 uur:           informatie over Leergroep I en groep 8. 
                                           U wordt ontvangen in de betreffende (Leer)groep. 
                                           De leerkrachten geven u een toelichting over de werkwijze en activiteiten dit jaar.  
 
-20.00-20.30 uur:           informatie over Leergroep II en III. 
                                           U wordt ontvangen in de betreffende Leergroepen. 

         De leerkrachten geven u een toelichting over de werkwijze en activiteiten dit jaar.  
 
Mocht u vragen hebben over de schoolorganisatie, schoolactiviteiten of anderszins dan kunt u die stellen aan : 
        -Karin Boonman, onderwijs en interne begeleiding;  

     -Ilse Franken, ouderbetrokkenheid en activiteiten; 
     -Gerard Molenkamp, schoolleider. 

U ziet ons ‘tussen de bedrijven door’  in de school rond lopen. 
 
Thee en koffie worden door onze conciërge Giel verzorgd.  
Wij ontmoeten u graag op 11 september. 
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 Schoolkalender 2018-2019 
 

Vandaag hebben de oudste kinderen van het gezin de Schoolkalender voor dit jaar mee naar huis gekregen. 
In de Schoolgids staat diezelfde kalender ook opgenomen. 
Toch zijn er twee verschillen: 
-De MR vergadert op 18 september zoals in de Schoolgids is vermeld en niet op 13 september (kalender). 
-Op 8 oktober is er een theatervoorstelling voor Leergroep I. Deze staat niet op de kalender maar wel in de schoolgids. 
 
De werkgroep Bundersdag zal nog een datum vaststellen eind mei/begin juni.  
 
 

Schoolreis 7 september 
 
 
Hulp 
Voor het schoolreisje zijn we nog op zoek naar zes ouders/verzorgers die met ons mee willen naar Bobbejaanland.  
U kunt u aanmelden via: i.franken@stgboom.nl 
 
Bundersshirt 

Tijdens het schoolreisje dragen we allemaal ons Bunders shirt. Heeft u nog geen shirt dan kunt u deze aanschaffen via 
onze conciërge Giel. Ze kosten €9,00. 
 

Algemene informatie Hullie 
Adres   Canadasweg 3-A, 5406 TS Uden (tel: 0413-257534) 
Datum   vrijdag 7 september 
Vertrektijd school  09.00uur        Aankomst Hullie 09.45uur 
Vertrektijd Hullie  15.00uur        Verwachte aankomsttijd school 15.45uur  
 
Praktische informatie: 
We gaan met bussen naar Hullie in Uden. Alle leraren van Leergroep I en II gaan mee. 
In Hullie kunnen de kinderen zowel binnen als buiten veilig spelen. We hebben besloten geen gebruik van de 
waterfaciliteiten te maken.  
 
Kinderen hoeven verder niets mee te nemen, we zullen zelf voor wat setjes reservekleding zorgen en eten en drinken is 
aanwezig op locatie. Eigen eten en drinken is op Hullie namelijk niet toegestaan. 
Voor de kinderen is er ranja, een cakeje, friet en een minisnack. Hullie is geïnformeerd over de kinderen met 
(voedsel)allergieën. Ouders van deze kinderen krijgen a.s. maandag nog een aparte mail met een korte toelichting. 
Mocht u geen mail ontvangen, maar we moeten toch ergens rekening mee houden neem dan contact op met Ilse 
Franken, Eventmanager via i.franken@stgboom.nl 
 
EHBO is op locatie aanwezig. In het geval van een calamiteit hebben we een auto waarmee we snel terug naar 
Oisterwijk kunnen.  
 

Algemene informatie Bobbejaanland 
Adres   Olensteenweg 45 B-2460, Lichtaart, België (tel: +32 (0) 14 55 78 11) 
Datum   vrijdag 7 september 
Vertrektijd school  09.00uur     Aankomst Bobbejaanland 10.00uur 
Vertrektijd Bobbejaanland 15.30uur     Verwachte aankomsttijd school 16.30uur  
 
Belangrijk 
Denkt u er aan om zo spoedig mogelijk een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind af te geven bij de 
groepsleerkracht? Zonder kopie kan uw kind namelijk niet mee naar België.  
 

Praktische informatie: 
Alle leraren van Leergroep III en groep 8 gaan mee en daarnaast beogen we 20 ouders/verzorgers mee te nemen.  
De kinderen van Leergroep III worden verdeeld in groepjes van ongeveer 10 personen. Ieder groepje wordt begeleid 
door twee ouders. De leerlingen van groep 8 zullen zelfstandig door het park lopen. De leerkrachten zullen zich over het 
park verdelen en op die manier toezicht houden.  
Kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen!  
 
EHBO is op locatie aanwezig. In het geval van een calamiteit hebben we een auto waarmee we snel terug naar 
Oisterwijk kunnen.  
 
 

mailto:i.franken@stgboom.nl
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Even voorstellen……….. 
 

Beste ouders,  
 

Mijn naam is Anne Streur, student van de pabo in Den Bosch. Ik ben 22 jaar oud en kom zelf uit 
Boxtel. Ik vind tekenen, schilderen, lezen en fotograferen erg leuk om te doen. Mijn interesse ligt bij 
het lesgeven van basisschoolleerlingen.  
In mijn eerste jaar op de pabo heb ik al stage gelopen op de Bunders. Dit jaar ga ik mijn onderzoek 
en blokstage hier doen.  
Ik loop stage in de groep van Léon, leergroep II. Daar ben ik aanwezig op dinsdag en donderdag.  
 
Verder ben ik ook woensdag op De Bunders maar dan voor mijn afstudeeronderzoek.  

Het onderzoek zal over het schrijfonderwijs op de Bunders gaan. Met veel enthousiasme ga ik deze uitdaging aan.  
Dat geldt ook voor mijn blokstage, omdat ik al merk dat dit type onderwijs goed bij mij past. Ik ga dit jaar dan ook met 
plezier tegemoet. Als u nog vragen heeft mag u die natuurlijk altijd stellen. 
 
 
Hallo ouders, 
 
Mijn naam is Karin van Sonsbeek. Dit jaar hoop ik de lerarenopleiding 
basisonderwijs (pabo) af te ronden. Onderdeel van het laatste jaar is een stage 

op een basisschool naar keuze. Dit zal ik doen in de leukste klas van De Bunders, 
Leergroep I B van Suzanne en Mayke. Op de dinsdag en donderdag ben ik te 
vinden in deze groep. Op de woensdag ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek 
naar bewegingsonderwijs voor 2 tot 7-jarigen. 
 
Ik word heel vrolijk wanneer ik leerlingen zie groeien in hun persoonlijke 
ontwikkeling. In mijn vrije tijd doe ik aan schilderen, tekenen, gitaar spelen en 
paard rijden. Daarnaast houd ik van musicals en reizen. Verder spreek ik graag af 
met vriendinnen en ga ik er graag op uit met mijn vriend.  
 
 

Naschoolse Activiteiten 

  
 Typetuin: leren typen  
 
 Veel Bunderskinderen leerden typen bij de Typetuin. 
 Ook dit jaar start er een cursus (bij voldoende aanmelding) in het 
 wijkcentrum: maandag 1 oktober om 14.45 uur. 
 Informatie en aanmelden voor 1 oktober op : www.typetuin.nl 

 

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

Eerste communie:   
Infobrief:    http://www.bunders.nl/media/60812/Uitn-Eerste-Communie-ouderavond-13-sept-2018.pdf 

 
 
 

Jarigen in de week van 31 augustus t/m  7 september 
     

september wie       groep 

 2 Asier (2007)   8 

6 Jesse  (2009)   Lgr III D 

7 Anouk (2009)   Lgr III B 

7 Fenna (2012)   Lgr I C 

 

Van harte proficiat allemaal !   Heb een mooie dag !  
 

http://www.typetuin.nl/
http://www.bunders.nl/media/60812/Uitn-Eerste-Communie-ouderavond-13-sept-2018.pdf

