“Hé, lig jij hier te slapen op school??”, vroeg ik maandag aan een van de kinderen op het
Wereldplein. “Nee”, zei ze ferm, “Ik ben ziek.” En ze wees op haar bedje met kussen en
dekentje. “O, maar dan moet je thuis in je bed gaan liggen”, zei ik bezorgd.
“Ja, maar ik ben niet op school, ik ben in het ziekenhuis”.
“En je hebt ook al een drankje”, reageerde ik. “En een broodje”, zei ze ad rem en begon
meteen te smikkelen van een bonusachtig iets op een bordje. “Nep, hé?”, vroeg ik even voor
de zekerheid. “Ja”, vertrouwde ze me zachtjes toe. “Nou, beterschap dan maar”, zei ik en
vervolgde mijn weg in de school.
Dat ziek zijn, beste ouders/verzorgers, was niet zo heel toevallig. De hele week is onze collega Stevie, leraar op het
Wereldplein, al ziek. En het ziet er naar uit dat dat ook komende week nog zal zijn. Hij is geveld door een longontsteking
en belandde gisteren ook nog een dagje in het ziekenhuis. Zijn herstel laat zich nog even aanzien.
In de tussentijd proberen wij zijn vervanging zo goed als mogelijk te regelen. De ouders van Leergroep I C houden wij
op de hoogte.
Namens ons team wens ik u veel leesplezier met deze BundersInfo.
Met vriendelijke groet,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.

Denkt u aan de komende studiedag op donderdag 4 oktober?
Er zijn dan geen lessen.

Gevonden voorwerpen
Bent u iets kwijt??
Komende week staan onze gevonden voorwerpen weer te kijk.
Donderdag 11 oktober gaat wat niet is opgehaald naar het goede doel indien nog bruikbaar
en naar de Kliko indien het minder bruikbaar is.

Activiteiten
Schoolfotograaf
Zoals u wellicht op de schoolkalender heeft gezien komt de schoolfotograaf op donderdag 25
en vrijdag 26 oktober. Op deze dagen worden alle kinderen gefotografeerd. Volgende week
meer informatie hierover.
Voor gezinnen met kinderen die niet of niet meer op de Bunders zitten bieden we de
mogelijkheid om op donderdag of op vrijdag na schooltijd samen op de foto te gaan. U dient
zich hier wel voor in te schrijven!
Vanaf morgen hangen de inschrijflijsten hiervoor op het blauwe prikbord naast de kamer van Giel.
Broertjes en zusjes die allen op de Bunders zitten worden onder schooltijd gefotografeerd.
Wij zoeken nog ouders die ons tijdens de fotografie dagen kunnen helpen bij het ophalen van de kinderen uit de klassen
en het ‘fatsoeneren’ van haren, snottebellen en zo meer wat u liever niet ziet op een foto.
Kunt op donderdag 25 oktober in de ochtend of middag en/of vrijdag 26 oktober in de ochtend of middag helpen dan
laat het uiterlijk 10 oktober weten aan Ilse Franken via i.franken@stgboom.nl
Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!
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Het goede doel Hope, Care and Love Uganda
Hallo allemaal, kinderen en ouders van De Bunders,
Hier weer een berichtje vanuit Uganda! Vorige week zijn ook in Uganda de scholen weer begonnen. De 13 door de
Bunders gesponsorde kinderen zijn ook weer met veel plezier van start gegaan aan voor hun de laatste periode van het
schooljaar. En voor twee kinderen is dat een extra spannende en belangrijke periode. Maria zit in P7, en dat is
vergelijkbaar met groep 8 en zij zal deze periode een soort “Cito-toets “ maken. Ezra zit in top class en dat betekent dat
hij de laatste periode op de kleuterschool zit. Hier in Uganda moeten de kinderen dan ook examen doen om te slagen
voor de kleuterschool.
Ook is er in de vakantie iets vervelends gebeurd. Betty was lekker aan het spelen met haar vrienden en vriendinnen en
toen is ze verbrand. Haar gezicht en haar armen en benen hadden brandwonden. Gelukkig hebben we haar kunnen
helpen in het ziekenhuis en nu gaat het alweer een stuk beter met haar!
In Uganda is het momenteel een beetje onrustig. Er zijn wat spanningen rondom de president en zijn tegenstanders.
Onze kinderen lijkt het erg leuk om binnenkort eens met een klas te Skypen! Lijkt jullie dat ook leuk?
Jullie horen snel weer van ons!
Groetjes,
Maria, Shivan, Balook, Jumah, Hamidah, Betty, Zakiyah, Blessing, Joshua, Kasozi, Deen , Rovin en Ezra
En natuurlijk ook Mugisha en Lisette . (Op de foto ontbreken twee ‘Bunderskinderen’)

Kinderboekenweek 2 t/m 11 oktober
Opening Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er weer aan. Het thema is
vriendschap.
De opening vindt plaats op het schoolplein om 8:30 uur op
dinsdag 2 oktober.
Deze opening wordt verzorgd door de stagiaires.
Tijdens de opening mag niemand de school in.
Hopelijk zien wij u op 2 oktober!
Met vriendelijke groeten, de studenten van De Bunders

Vriendschap. De beste vriendschap is natuurlijk die tussen u en uw
kind. Om dit tentoon te stellen willen wij u uitnodigen om voor te
komen lezen. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders/opa’s en
oma’s/ tantes en ooms/ broers en zussen. Heb je een leuk boek en
een gaatje in uw toch al net iets te volle agenda. Meldt u dan aan
via de basisgroep leerkracht. Samen kunt u dan op zoek naar een
geschikt moment. De kinderen zullen hiervan genieten. Helpt u
ons???? Jullie zijn toppers!
Tevens is er nog een spaaractie bij de plaatselijke boekenhandel. U stimuleert de lokale economie en helpt ons mee om
nog wat extra boeken te kunnen aanschaffen voor onze scholbieb. Mooi toch?
Met een groet van de Leescommissie.
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Naschoolse Activiteit
Mad Science
Op dit moment hebben wij 47 aanmeldingen ontvangen voor Mad Science.
De inschrijftermijn loopt nog tot en met 22-10-2018. Interesse?
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
.

Jarigen in de week van 28 september t/m 5 oktober
SEPTEMBER
27
28
29
29
30
30
OKTOBER
1
1
1
2
3
3
4
5

Ise (2008)
Lot (2008)
Feline (2011)
Nova (2008)
Floris-Jan (2013)
Annelotte (2008)
Caatje (2012)
Kyara (2011)
Sam (2012)
Taeke (2012)
Elise (2009)
Noortje (2007)
Jolie (2011)
Lukas (2013)

6/7 C
6/7 D
4/5 D
6/7 A
123D
6/7 B
Groep
123A
4/5 A
123B
123E
6/7 C
8
4/5 C
123B

Van harte Proficiat allemaal !
Heb een mooie dag !
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