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“Als je naar het toilet gaat gebruiken sommige kindjes expres 
heel veel zeep, dat mag toch niet? Wat vind jij daar eigenlijk 
van, juf Lieke?” 

 
 
Bericht uit de Meepraatraad, door Lieke Bluijs: 
 
Woensdag kwamen kinderen van Leergroep I en II bijeen in de 
Meepraatraad. Toen ik ze vroeg waarom ze in de Meepraatraad wilden deelnemen waren ze hierover zeer uitgesproken:  
“Wij willen helpen dat alles straks goed gaat op school.”  
Fijn om ze direct zo enthousiast te ervaren. De kinderen hadden met hun basisgroep een Plus Delta gemaakt van de 
school. Dingen die goed gaan staan bij Plus, dingen die beter kunnen zijn een Delta. 
Eén leerling leidde de vergadering. Verschillende opmerkingen kwamen voorbij. “Sommige kindjes vinden spelen nog wel 
moeilijk, want die stoeien dan te hard.” “Als je naar het toilet gaat gebruiken sommige kindjes expres heel veel zeep, dat 
mag toch niet? Wat vind jij daar eigenlijk van juf Lieke?” Het was een zeer open gesprek waarin ik veel inzichten kreeg 
in wat de kinderen in Leergroep I en II al goed vinden gaan en wat nog niet.  
Mocht u interesse hebben in de uitkomsten van de Meepraatraad, dan hangen deze op ieder Leerplein en centraal in de 
Leergroep. 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Met bovenstaand verslagje geven wij u graag een beeld hoe de kinderen met ons meedenken over hun school, zowel de 
allerjongsten van 4 en 5 jaar als groep 8 kinderen. We doen dit om hen betrokken te maken en het gevoel te geven dat 
zij ook mede verantwoordelijk kunnen zijn voor hun school: samen zijn we school.  Meepraten of medezeggenschap is 
ook een onderdeel van het vakgebied Burgerschap; hoe word of ben je een goed burger in onze samenleving? 
Afgelopen jaren heeft de Meepraatraad bijvoorbeeld gezorgd dat we plastic en gft zijn gaan scheiden. En afgelopen 
dinsdag kwam er een vraag over veilig over de buitentrap kunnen lopen. “Een extra leuning zou helpen”, vertelde 
Leergroep III mij. Ik heb het inmiddels op de agenda gezet voor de beheercommissie van het gebouw. 
’t Is elke keer verrassend om te ervaren hoe goed onze/uw kinderen kunnen denken en verwoorden wat ze bezighoudt 
met soms verbluffend eenvoudige vragen, die ons aan het denken zetten. 
 
Verder in deze BundersInfo stellen zich nog enkele studenten voor en leest u over een nieuwe naschoolse activiteit. 
Namens ons team wens ik u veel leesplezier met deze BundersInfo. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

Oudergesprekken Leergroep I, II en III 
 
Op donderdag 27 september en dinsdag 2 oktober voeren de leerkrachten graag een gesprek met u over het 
welbevinden en de betrokkenheid van uw kind.  
Vanaf donderdag 20 september kunt u intekenen voor een gesprek. 
De lijst hangt op het blauwe prikbord naast de kamer van mhr. Giel. 
 
 

Op tijd beginnen 
 

Wij beginnen graag op tijd, dat is om 08.30 uur wanneer de bel gaat.  
Om de lessen goed te laten starten is het fijn als iedereen er is. 
Helpt u ook mee om uw kind op tijd in de groep te brengen of op tijd op school te laten arriveren? 
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Viola Spek. Ik ben opgeleid als psycholoog en ik werk sinds begin dit schooljaar als 
docent bij de studie Toegepaste Psychologie bij Fontys. Op termijn wil ik graag aan de slag als 
zij-instromer in het basisonderwijs. Ik heb vorig schooljaar 8 maandagen stage gelopen in 
Leergroep II op het Taalplein. Dit schooljaar loop ik stage in Leergroep I, ook weer op het 
Taalplein. Mijn stage is één dag per week, op vrijdag.  
 
 

 
Mijn naam is Koen Schalkx. Ik ben 20 jaar en woon sinds 2016 in Boxtel, het rustige en idyllische Esch, 
na 18 jaar, achterlatend. Toch zal ik altijd een Esschenaar blijven, want waar mijn hart echt ligt, blijft 
toch de Essche gezelligheid. Vandaar dat ik nog steeds een balletje trap in Esch, in het eerste van 
Essche Boys. Maar ik heb ook een liefde voor tekenen, het schrijven van verhalen – met in mijn 
achterhoofd de droom ooit een (kinder)boek te schrijven – en het Bourgondische genieten zoals dat in 
een boers dorp gaat. Lekker met vrienden iets gezelligs doen, of zoals wij in het boerse, Brabantse Esch 

zeggen: “Met vrienden de hort op.”  
Nu ben ik tweedejaars op de pabo, een opleiding die mij dit jaar bij jullie hier op De Bunders heeft gebracht. Met als eerste 
klas: groep 8. Voordat ik de pabo heb gedaan heb ik de mbo-opleiding onderwijsassistent met erg veel plezier afgerond. 
Hier heb ik al erg veel ervaring opgedaan in groep 3, 5/6 en in groep 8. De leuke tijd die ik daar heb gehad zal ik vast en 
zeker hier op De Bunders ook hebben, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.  

 
Mijn naam is Chantal Vulders. Jullie zullen mij het komende schooljaar elke donderdag zien op de 
Bunders. Ik ben te vinden bij Mary Aarts in Leergroep lll op het Rekenplein. Dit jaar ben ik gestart 
met mijn nieuwe studie Pedagogiek op het Fontys in ’s-Hertogenbosch.  
Deze studie ben ik begonnen omdat ik geïnteresseerd ben in de gedachtegang van kinderen. Hoe 
kinderen op iets of iemand reageren en hoe wij (ouders en/of leerkrachten) moeten reageren op 
een kind. Ieder kind is namelijk uniek.  
 
In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om met vrienden/vriendinnen lekker op het terras een drankje 
te drinken, om naar een leuke musical te gaan of om naar mijn oppasadresje te gaan.  
 

 

  

 
Klassenouders 
Wij zijn nog steeds op zoek naar klassenouders. 
Bij heel Leergroep II heeft helaas nog niemand zich aangemeld. Ook voor 
groep 6/7C, juf Riëtte en juf Mary, hebben wij nog geen klassenouder 
gevonden.  
De taken van de klassenouder zijn echt niet ingewikkeld, laat u dus niet 
afschrikken. Helpt u ons mee?  
Graag aanmelden bij de groepsleerkracht. 

 
 
Schoolreisje 
Wat was het een leuke dag bij Hullie en in Bobbejaanland. De kinderen hebben genoten en ook leerkrachten en ouders 
hebben een fijne dag gehad.   
De kleinsten waren zo moe van al het spelen dat verschillende van hen in de bus in slaap vielen. Bij de oudsten was de 
achtbaan Typhoon goed in de smaak gevallen, hoewel je er niet té vaak achter elkaar in moet gaan… 
Nogmaals bedankt aan alle hulpouders, fijn dat jullie er bij waren om de dag goed te laten verlopen.  
 
 

Activiteiten 
 

Kosteloos materiaal gezocht of snel gaan sparen. 
Voor het kunstplein van Leergroep III, zijn we op zoek naar allerlei kosteloos materiaal om mee te 
knutselen. U kunt hierbij denken aan oude knopen, kurken, doosjes, wc rollen, dopjes en allerlei 
andere spullen waarmee geknutseld kan worden. Graag afgeven bij mhr. Danny. 
Alvast bedankt!  
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Nieuwe Naschoolse Activiteit 
 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een naschoolse wetenschap & techniek cursus verzorgen op  
De Bunders, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. Dit betreft dus 
oudsten leergroep I en alle kinderen van Leergroep II en III. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 
onderzoekende leerhouding.   

 
We starten echter met een spectaculaire scienceshow voor alle kinderen op donderdag 20-9-2018. Onder schooltijd dus. 
We doen dat omdat we graag elk kind zich willen laten verwonderen, nieuwsgierig maken over dingen die anders niet zo 
snel te zien zijn op school. 
 
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met de wetten van 
Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze aardkorst. Experimenteer met lucht 
maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met "coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een paar 

onderwerpen die tijdens de cursus voorbijkomen. Krijg je er al zin in?   
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om 
hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en 
later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 
experimenteren.  

                                                                                             
De cursus vindt plaats in het wijkcentrum op school.  
Starttijd: 14:45 uur. Einde:15.45 uur 
Data van de cursus: 

 maandag 29-10-2018 
 maandag 5-11-2018 
 maandag 19-11-2018 
 maandag 26-11-2018 
 maandag 3-12-2018 

 maandag 10-12-2018 
 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 5-10-2018 
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje 
 

 
 

Jarigen  in de week van 14 t/m 20 september 
 

15 Matz (2010) 4/5 C 

15 Frederique  (2010) 4/5 C 

15 Bastiaan  (2010) 4/5 B 

17 Charlotte (2009) 6/7 D 

18 Olivier (2012) 123C 

19 Boet (2012) 123A 

19 Veerle (2006) 8 

 
 

Van harte Proficiat allemaal. Heb een mooie dag!! 
 
 
 
Nagekomen bericht op volgende pagina:  Oisterwijkse Sportdag 2018 
      Een initiatief van de gemeente Oisterwijk voor jong en oud. 

 
 
 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
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