Beste ouders/verzorgers,
Hoewel er nog enkele druppels vielen toch maar allemaal de bussen in.
Vandaag Schoolreis naar het speelboerderij Hullie in Uden en Bobbejaanland in
België. Niet alleen de kinderen, ook ons team ziet de zon stralen.
De eerste foto’s ziet u al vast.
Volgende week in deze BundersInfo vast meer.

In het landelijk nieuws hoort u momenteel veel over acties: bij de politie, in de zorg,
streekvervoer, een vliegmaatschappij, de metaalsector en opnieuw ook in het onderwijs
op 12 september.
Even verder in deze BundersInfo vertel ik u er meer over.

Ik wens u mede namens mijn collega’s, veel
leesplezier met deze BundersInfo.
Met vriendelijke groet,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.

Herinnering Algemene Ouderavond 11 september
Graag ontmoeten wij u voor een toelichting op dit schooljaar: werkwijze, plannen, activiteiten.
19.15 - 19.45 uur: ouders van Leergroep I en groep 8
20.00 – 20.30 uur: ouders van Leergroep II en III
Voor Leergroep III zijn de ook de kinderen van die groepen van harte welkom.
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Felicitatie
Onze collega Danny Nieuwenhuis is heeft 5 september zijn opleiding Leraarondersteuner
afgerond.
Een leraarondersteuner bevindt zich functioneel tussen de onderwijsassistent (die hij tot
vorig schooljaar was) en de leraar. Deze opleiding geeft de mogelijkheid om ook
zelfstandig instructies aan kinderen te geven. Dat is ook de reden dat wij mhr. Danny in
Leergroep III op het Kunst- en Werkplein kunnen inzetten. Op het Werkplein gaat het
vooral om verwerking van leerstof en op het Kunstplein kan mhr. Danny zijn eigen
talenten op dit vakgebied ten volle overdragen.
Namens ons team: Proficiat Danny!

Acties…..ook weer in het onderwijs
Op woensdag 12 september wordt landelijk actie gevoerd m.b.t. werkdruk en salaris van
(adjunct)-directeuren georganiseerd door de Algemene Vereniging van Schoolleiders AVS.
Het idee van de AVS is om op alle scholen een ontruimingsoefening te doen.
Als enig AVS-vakbondslid en tegelijkertijd directeur van De Bunders, heb ik de belangen
afgewogen en besloten geen actie te voeren op onze school. Ik vind de verstoring van de
lessen en bijkomende onrust niet in verhouding staan tot mijn individueel belang.
Toch draag ik graag bij aan oplossingen voor de problematiek van schoolleiders.
Ik ondersteun de actie vanuit mijn hoedanigheid als lid van de commissie CAO &
Arbeidsvoorwaarden van diezelfde AVS.
Op 14 september heb ik in dit kader een gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie
van OCW om te zien welke ondersteuning schoolleiders in het werkveld voor de toekomst nodig
hebben. Voor mijzelf geef ik zo een meer constructieve invulling aan actiebereidheid en dien
daarmee tegelijkertijd overkoepelende belangen.
Dus 12 september geen acties op De Bunders, wel aandacht voor ons vak.
Meer lezen? https://www.avs.nl/artikelen/veelgestelde-vragen-ontruimings-en-brandalarmactie-12-september

Even voorstellen………..
Graag wil ik mezelf voorstellen aan de leerlingen en ouders van basisschool De Bunders.
Mijn naam is Carolijn van Rooij. Ik ben getrouwd met Erwin en samen hebben wij twee
kinderen, Julien en Yente. Vorig jaar heb ik de grote stap gezet om na 27 jaar mijn baan als
reisadviseuse op te zeggen. In mijn vrije tijd ben ik een aantal uren in de week mee gaan
helpen bij leergroep 1 van De Bunders. Ik werd geraakt door de onbevangenheid van de
kinderen, hoeveel voldoening het mij geeft om kinderen iets te kunnen leren en hoe fijn het
is om kinderen die daar behoefte aan hebben extra aandacht te kunnen geven. Dat heeft mij
doen besluiten om een hele andere richting in te gaan. Ik ga de opleiding voor
onderwijsassistente bij Variva volgen. En ik heb er ontzettend veel zin in!
Tijdens de opleiding ga ik stagelopen bij de Bunders. Op maandag op het Taalplein in
leergroep 3 bij juf Sandra en op donderdag op het Taalplein in leergroep 1 bij juf Lieke. Het is interessant om te zien
hoe het vernieuwend onderwijs zich aan het ontwikkelen is bij De Bunders. En dat betreft zowel het leerproces van de
leerlingen als het team. Daarbij zal ik ze als stagiaire graag ondersteunen en daarnaast zelf vooral veel leren en
ervaringen opdoen.
Ik zal jullie op school vast en zeker eens tegenkomen. En anders tijdens mijn vrije tijd in de Oisterwijkse bossen of het
centrum, waar ik regelmatig met mijn gezin en vrienden te vinden ben om gezellig samen te zijn en te ontspannen. Mijn
rust zoek ik thuis met een boek op de bank of ik kijk naar een spannende tv serie.
Tot ziens bij De Bunders
Groetjes, Carolijn
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Hallo ouders!
Mijn naam is Daan van Wijk, 20 jaar en ik woon in Haaren. Ik ben 3de jaars Pabo-student aan de
Fontys in ’s-Hertogenbosch. Ik wil heel graag meester worden, omdat het me enorm leuk lijkt om
kinderen te laten ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Ook werk ik al 6 jaar bij
Aardbeienkwekerij van de Ven in Oisterwijk en in mijn vrije tijd ben ik scheidsrechter bij RKSV
Nemelaer in Haaren. Daarnaast ben ik ook zanger en reis ik graag naar verschillende landen! Als
u nog verder kennis wilt maken, ik loop op maandag en dinsdag stage bij juf Lieke Bluijs in
Leergroep II-B en u bent van harte welkom om kennis te maken of om vragen te stellen!

Tot snel op de Bunders!

1e ronde Oudergesprekken september/oktober
Op donderdag 27 september en dinsdag 2 oktober voeren de leerkrachten graag een gesprek met u over het
welbevinden van uw kind. Ook bespreken de basisgroep leerkrachten graag de betrokkenheid van uw kind in de
leergroep.
Op donderdag 20 september zullen wij daarom intekenlijsten ophangen op het blauwe prikbord op de begane grond,
naast het kantoortje van mhr. Giel.

Naschoolse Activiteiten
Leren typen: Typetuin: leren typen: informatie en aanmelden voor 1 oktober op : www.typetuin.nl
Eerste communie: Infobrief te downloaden:
http://www.bunders.nl/media/60812/Uitn-Eerste-Communie-ouderavond-13-sept-2018.pdf

Sing Along kids: het kinderkoor heeft zijn eerste repetitie gisteren in onze school gestart.
Zin in zingen? Doe dan mee!!
https://www.facebook.com/Singalong-kids-Oisterwijk-940680962671407/

Jarigen in de week van 8 t/m 14 september
september
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Van harte proficiat allemaal ! Heb een mooie dag !
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