Bezoek
“We zijn erg onder de indruk over de omslag die jullie hebben gemaakt”, vertelde een bestuurder van schoolbestuur
Borgesius uit Oudenbosch mij vandaag. “Wat een rust en vertrouwen, onderling in het team, met de kinderen en als
schoolleiding in je mensen en de school. Wat een ‘rijke’ leeromgeving waarin kinderen op de leerpleinen kunnen werken,
wat zijn ze betrokken.”
De hele ochtend had ik een vijftal collega-directeuren uit de regio Oudenbosch op bezoek. Ook binnen hun bestuur van
veertien scholen, vindt de oriëntatie op eigentijds onderwijs plaats. Ik vertelde hen hoe wij ons visietraject in 2013 zijn
gestart, wat gemakkelijk en minder gemakkelijk ging. Hoe we ouders betrokken hebben, welke rol externen hebben en
bovenal hoe we als team tot één visie zijn gekomen. We liepen door de school, zij spraken met leerkrachten en kinderen
en verkregen zo inspiratie om morgen met hun stichting -waarbij ook andere scholen vandaag werden bezocht- hun
ervaringen te kunnen gaan delen.
In het managementteam spraken we hier vanmiddag nog even over na: een gevoel van gepaste trots. En tegelijkertijd
weten we dat er nog veel te ontwikkelen is en het geen tijd is om naast onze schoenen te gaan lopen.

Techniek: Mad Science
Vandaag hebben de oudste kinderen van Leergroep I en alle kinderen
van Leergroep II en III een Scienceshow gehad van Mad Science.
Ook groep 8 nam deel.
De kinderen kregen proefjes te zien en er werd vuurwerk gemaakt.
Kinderen mochten ook meedoen aan experimenten, zo plaatste
Professor RamBam bijvoorbeeld een bal van droogijs op de hoofden
van een aantal proefpersonen. Als de bal bleef liggen was het haar
wat vetter of zat er gel in, loste de bal op dan was het haar pas
gewassen.
Een aantal kinderen mocht proeven hoe prik smaakt door een
bepaalde rook in te ademen die een tinteling gaf in de mond. Dat
voelde natuurlijk heel vreemd aan. We hopen dat de kinderen enthousiast zijn geworden over wetenschap en techniek
en we ze nieuwsgierig hebben kunnen maken hier meer over te weten te komen.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen een aantal lessen na schooltijd laten volgen. Daar zijn wel kosten aan
verbonden. Naschoolse activiteiten zijn op onze school ontstaan toen ouders destijds bij de start van het continurooster
in 2016 dit ter sprake brachten. Met theaterlessen, zangkoor en nu techniek, krijgt dit een aantal perioden per jaar
vorm. Verderop in deze BundersInfo leest u hoe u uw kind kunt opgeven voor Mad Science.
Namens ons team wens ik u veel leesplezier met deze BundersInfo.
Met vriendelijke groet,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.

Reminder 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.
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Bericht van de Oudercommissie
Onlangs heeft ook de Oudercommissie (OC) het nieuwe
schooljaar ingeluid. Met nieuwe leden én twee nieuwe
voorzitters is alles weer opgestart om de verschillende
activiteiten voor alle leerlingen met veel enthousiasme te
organiseren!
Samen met onze Eventmanager Ilse Franken en de
leerkrachten maken we een feest van bijvoorbeeld de
sportdag, Sinterklaas, Kerst, Carnaval. Pasen en de
Bundersdag.
We nemen ook – zoals elk jaar - het initiatief om met een
spetterend project bij te dragen aan een goed doel. Naast
deze activiteiten houden we ons ook bezig met
inloopochtenden voor ouders van nieuwe kinderen op onze
school, hebben we een ondersteunende taak naar de MR
en een signalerende rol richting de directie en
leerkrachten.
Heb je opmerkingen, wil je meer informatie of zou je de OC graag willen helpen? Spreek dan gerust één van ons aan, of
mail ons via ouderraad.debunders@stgboom.nl
Binnenkort meer, dus hou de Bundersinfo goed in de gaten!
Bovenste rij van links naar rechts: Georgette Smolders , Charlotte Vredebregt , Katja van den Boer
(penningmeester), Bregje de Jong, Annemarieke Posthumus
Onderste rij van links naar rechts: Sylvia van Herel, Nicole van Wijnbergen (voorzitter), Silvie Scheffers, Floor
Frenken (voorzitter), Chantal Peerbooms.
Niet op de foto: Marjoke Gielens, Marleen Bosmans, Rachel van de Broek

Even voorstellen
Ik ben Claudia Copal en ik volg de opleiding Onderwijsassistent.
Dit schooljaar kom je mij tegen in Leergroep II op het Rekenplein bij juf Linda.
Dinsdag en vrijdagochtend zijn mijn stagedagen. Ik werk als planner bij de politie,
maar wil heel graag de overstap maken naar een baan in het basisonderwijs.
Ik ben getrouwd met Maicel en wij hebben drie zonen: Jop, Luuk en Stijn. In mijn
vrije tijd organiseer ik activiteiten met de ouderraad van basisschool Den Akker
waar mijn kinderen op school zitten/zaten en ben ik vrijwilliger bij de Jeugdclub in
de Pannenschuur. Verder ga ik graag wandelen, fietsen en fitnessen.
Tot ziens bij de Bunders of ergens in Oisterwijk!
Mijn naam is Roos van Rooij en ik studeer aan de ALO op Fontys Sporthogeschool te
Eindhoven.
Dit jaar loop ik stage bij Bas van Ierland, jullie zullen mij dus vinden in de gymzaal.
Ik ben vierdejaars student en ik zal hier dan ook het gehele schooljaar stage lopen. In het
eerste halfjaar ben ik er alleen op de maandagen, het tweede halfjaar zal ik ook op de
dinsdagen hier te vinden zijn. Normaal gesproken lopen studenten in hun afstudeerfase
(tweede halfjaar) 4 dagen in de week stage, maar ik heb het aanbod gekregen om op mijn
opleiding klimonderwijs te mogen geven. Dus ik deel deze stage op in 2, en zal dus beide
stage 2 dagen doen.
In mijn vrije tijd sport ik dan ook graag. De sporten
waar ik, zoals ze hier in Brabant zeggen, óp zit zijn
klimmen en Lacrosse. (zie foto’s). Het zijn twee
bijzondere sporten waar je niet vaak van hoort. Dat
maakt ze ook zo leuk!
Mochten jullie meer van me willen weten, schroom dan
niet om me aan te spreken wanneer je me tegen komt.
Ik kijk er onwijs naar uit om jullie allemaal te leren
kennen. Tot snel!
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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!

Woensdag 26 september Open Inloop
Deze is bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een basisschool.
Kent u die?? Maakt u hen daar dan graag attent op.
Tussen 08.30 en 10.15 uur zijn de nieuwe ouders van harte welkom.

Naschoolse Activiteit
De kinderen hebben een flyer meegekregen met meer informatie over de
wetenschap en techniek cursus.
Deze start op maandag 29 oktober. De zes lessen zijn van 14.45-15.45uur.
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.

Humor
Een van de kinderen uit leergroep 123B wil graag een koptelefoon hebben om rustig te kunnen

luisteren en vraagt; ”Juf, mag ik een ‘kopdop’ hebben?”

Jarigen in de week van 21 t/m 27 september
22
22
23
23
25
26
27

Ross (2009)
Siem (2013)
Max (2008)
Annabelle (2009)
Florence (2006)
Thijn (2012)
Ise (2008)

6/7 A
123C
6/7 D
6/7 B
8
123C
6/7 C

Van harte Proficiat allemaal. Heb een mooie dag!!
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