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Studiedag 4 oktober  
en ook nog dierendag 
 
 
Gisteren waren wij met heel ons team 
op studiedag en heel toepasselijk ook 
tussen de dieren. 
Vanwege de voorbereidingen in school 
voor de 2e fase van de verbouwing waren wij uitgeweken 
naar een landelijke vergaderlocatie in de velden tussen 
Oisterwijk en Oirschot met uitzicht op de koeien. 
 
Op deze dag hebben wij uitgewisseld wat onze ervaringen zijn met het werken op de Leerpleinen. Hoe we goed op 
elkaar afstemmen niet alleen binnen de Leergroep maar ook ‘verticaal’: de drie taalpleinen, rekenpleinen, twee 
kunstpleinen, leespleinen. 
Het is belangrijk om van elkaar te weten aan welke doelen wij werken op de verschillende leerlijnen die een kind 
gedurende de basisschool volgt. Dat de verschillende leerkrachten weten hoe ze goed aansluiten tussen de verschillende 
Leergroepen en wat zij bij andere leerpleinen kunnen halen om het onderwijsaanbod voor de kinderen zo ‘rijk’ mogelijk 
te maken. 
 
Ook was er kennismaking en scholing in het gebruik van een verbeterde app. Mogelijke verbeteringen en andere 
suggesties zijn ons uitgereikt vanuit verschillende oudergroepen binnen de school: MR, OC, werkgroep 
Ouderbetrokkenheid. Ook zelf hebben we gemerkt dat de huidige app aan een nieuwe dimensie toe is. 
Na een positief geluid uit ons team vandaag, zal de ‘werkgroep app’ komende periode een implementatievoorstel gaan 
maken. Van de voortgang houden wij u op de hoogte. 
 
Een ander onderwerp betrof een eerste verkenning van ervaringen rond de schooltijden en het continurooster, zoals per 
1 januari 2017 ingevoerd is. Destijds is met de MR besproken dat wij dit zouden evalueren in het voorjaar van 2019. 

Dat is voor februari geagendeerd. Als team hebben wij nu een start met dit gesprek gemaakt. Met de MR zal besproken 
worden hoe u bij deze evaluatie betrokken wordt. 
 
Tot slot bespraken wij de rapportage rond de vragenlijsten Sociale Veiligheid die in april/mei zijn afgenomen onder de 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, onder ouders van die groepen en onder alle leerkrachten. 
Enkele weken geleden bespraken we dit ook met de MR.  
De algemene conclusie is dat alle drie ondervraagde groepen zich in hoge mate veilig en vertrouwd voelen op school.  
De respons op de enquêtevragen lag bij leerlingen en leerkrachten op 90%. Bij ouders uit de groepen 6,7 en 8 was dit 
53%, wat laag lijkt, maar op zich voor een vragenlijst redelijk hoog is. Met de Meepraatraad zullen wij enkele leerling- 
uitslagen nog gaan bespreken. De belangrijkste conclusies zullen op de website gepubliceerd worden. 
Het gehele rapport ligt ter inzage bij de schoolleiding.  
Het meten van sociale veiligheid is sinds kort een jaarlijks terugkerende wettelijke taak voor basisscholen. Rapportage 
vindt plaats naar het schoolbestuur en de onderwijsinspectie. 
 
Verder in deze BundersInfo berichtgeving van de schoolfotograaf, beelden van de opening van de Kinderboekenweek 
van afgelopen dinsdag en aankondigingen van naschoolse (sport) activiteiten ook in de Herfstvakantie. 
 

Namens ons team wens ik u veel leesplezier met deze BundersInfo. 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

Reminder Herfstvakantie 
Vanwege de 2e fase verbouwing begint de herfstvakantie op donderdag 11 oktober om 12.00 uur. 
De school begint weer op dinsdag 23 oktober om 08.30 uur. 
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Gevonden voorwerpen 
 

Bent u iets kwijt?? 
Komende week staan onze gevonden voorwerpen nog te kijk op de tafels tegenover de 
teamkamer. 
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 
Vorige week gaven we al aan dat de schoolfotograaf op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober komt.  
In de bijgevoegde brief meer informatie hierover.  
 
Helaas hebben wij nog geen aanmeldingen ontvangen van ouders die ons tijdens de fotografie dagen kunnen helpen. Bij 
deze daarom nogmaals het verzoek om ons te ondersteunen op donderdag 25 oktober in de ochtend of middag en/of 
vrijdag 26 oktober in de ochtend of middag. 
Laat dit uiterlijk 10 oktober weten aan Ilse Franken via i.franken@stgboom.nl 
 
LEUK WEETJE: Hulpouders ontvangen 25% korting op hun bestelling in de webshop!!!! 
 
 

 

 
Na de herfstvakantie gaat de Naschoolse Sport (NSS) weer van start. Voor alle kinderen 
uit de groepen 5 t/m 8 is er de mogelijkheid om deel te nemen. Op vijf verschillende 
locaties kunnen zij een extra uurtje gratis bewegen na schooltijd. Kinderen schrijven 

zich hier voor in via de website: www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl 
Verdere specifieke informatie kunnen jullie vinden in bijgevoegd Inschrijfformulier 

NSS  achterin deze BundersInfo. 
             Met sportieve groet, Paula Marcelissen & Wout Stuiver, 

Naschoolse Activiteiten 

mailto:i.franken@stgboom.nl
http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/
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                  Combifunctionarissen Sport Jeugd  gem. Oisterwijk 
In de herfstvakantie gaat er een Indoor Soccer 
Scholenvoetbaltoernooi plaats vinden! Op woensdag 17 
oktober kunnen kinderen uit de groepen 5 t/m 8 in de SoccerArena 

Oisterwijk gaan voetballen. Kosten € 30,00 per team  
Inschrijven Vóór vrijdag 12 oktober 
Zie ook de flyer aan het eind van deze BundersInfo. 
Met sportieve groet, Paula Marcelissen & Wout Stuiver,                                                                                                                           
      Combifunctionarissen Sport Jeugd  gem. Oisterwijk 

 
 

           Zie ook de flyer aan het eind van deze BundersInfo 
Thema: Ontdekken!  
Datum: 16 oktober 2018  
Tijd: 10.00-13.30 uur Locatie: basisschool de Coppele  
Wie: Voor basisschool kinderen van groep 3 t/m groep 8  
Wat gaan we doen? Het ontdekken van geologische materialen en deze bekijken met een microscoop. En we gaan een 
knipperlichtje maken.  
Deelname: €5 per kind  

Contact: Sanne van den Hoven T: 06-10697333 E: info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl vakantieschool 
 

Mad Science 

Op dit moment hebben wij 58 aanmeldingen ontvangen voor Mad Science.  
De inschrijftermijn loopt nog tot en met 22-10-2018. Interesse?  
                        Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

 
 
 
 

Opening Kinderboekenweek 
 

Afgelopen dinsdag was het dan zover: de opening van de Kinderboekenweek! Een week 
waarbij we het lezen van boeken extra stimuleren. Dit jaar is het thema van de 

Kinderboekenweek ‘vriendschap’ en de slogan luidt dan ook ‘Kom erbij!’. In de 
verschillende Leergroepen wordt hier aandacht aan besteed, ieder op zijn eigen manier. 
De stagiaires van de Bunders hebben een opening verzorgd, met daarbij ook aandacht 
voor het thema ‘vriendschap’. Buurman & Buurman gingen op pad met een cd die 
bedoeld was voor de Bunders, waarbij ze onderweg allerlei personen tegenkwamen die 
een activiteit aan het doen waren, wat ze niet in hun eentje konden doen. Hier hadden 
ze hulp bij nodig: vrienden! Buurman & Buurman schoten deze personen te hulp en de 

opening werd afgesloten door  kinderen 
uit groep 8, die het dansje lieten zien op 
het liedje ‘Kom erbij!’ van Kinderen voor 
Kinderen, passend bij de 
Kinderboekenweek natuurlijk. 
 
Al met al is de Kinderboekenweek goed 
ingeluid en kunnen we tot aan de 
herfstvakantie extra veel aandacht 
besteden aan lezen en aan het thema 

‘vriendschap’! 
Veel leesplezier gewenst!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
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Even voorstellen 
 
‘Meester Sjors’, dat is hoe de kinderen op school mij noemen, maar om me even voor te 
stellen noem ik mezelf maar gewoon Sjors van der Pijll. Ik ben zojuist 17 jaar oud en woon in 
Oisterwijk. Elke dinsdag en donderdag loop ik stage in Leergroep I bij juf Susan op het 
techniekplein, daarnaast studeer ik op het mbo, ROC Tilburg Onderwijsassistent 2e jaars.  
Dit vind ik erg leuk om te doen en zal ik het komende schooljaar dan ook met veel liefde en 
plezier blijven doen. Als kind vond ik het al leuk om een ander iets te kunnen leren. 
Ik bedoel, wat is er nou leuker dan de informatie en kennis die je bezit over te brengen aan 
een ander? Nu krijg ik de kans om daar mijn vak van te maken! 
Buiten school ben ik  vrijwilliger bij de scouting. Hier ben ik al ruim 7 jaar lid en geef ik sinds 
afgelopen jaar nou ook zelf leiding aan de welpen(7/11 jaar). Elke week weer staan we met 
een top team klaar om uitdagende activiteiten te organiseren. Daarnaast ben ik graag creatief 
bezig of stap ik er op uit.  
 

 
 

Jarigen in de week van 6 t/m 25 oktober 

OKT       OKT       

8 Jasmijn (2009) 6/7 B 21 Ruben (2011) 4/5 C 

10 Flore (2008) 6/7 A 21 Hugo  (2010) 4/5 A 

11 Wouter (2007) 8 23 Roos (2012) 123E 

11 Mijntje (2012) 123B 23 Baheer (2011) 123A 

11 Ralph (2009) 6/7 B 24 
Frederique 
(2009) 

6/7 A 

12 Hanna (2012) 123D 24 Ysis (2009) 6/7 B 

12 Julia (2010) 4/5 A 25 Hidde (2010) 4/5 C 

15 Pieter (2010) 4/5 C 25 Noor (2007) 8 

18 Julia  (2012) 123D 25 Quint (2013) 123D 

19 Boris (2009) 6/7 B         
 

 

 

   

Van harte Proficiat allemaal !  Heb een mooie dag !   

   

   

 
 

 
Scroll door voor inschrijven  
 
Naschoolse Sport,  Soccer en  Vakantieschool 
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   Inschrijfformulier  
Naschoolse Sport 2018/19 

 
Beste ouder(s), verzorger(s) en sportieve kinderen, 
 
Ben jij sportief? Vind jij het leuk om te Bounce-ballen, frisbeeën, voetballen of kennis te maken met een sportvereniging 
in de buurt? Dan is deelnemen aan de Naschoolse Sport echt iets voor jou! 
 
Wie mogen er aan deelnemen? 
Alle kinderen uit de lesgroepen 5, 6, 7 en 8 mogen zich inschrijven voor deze activiteit. Deelname aan de NSS is 
(voorlopig) gratis! Kinderen die besluiten in te schrijven, worden geacht elke week van de periode aanwezig te zijn. 
Mocht een kind onverhoopt niet kunnen, dan is het fijn als dit tijdig gecommuniceerd wordt richting de betreffende 

Combinatiefunctionaris Sport Jeugd. 
 
Algemene opmerkingen 
Denk er aan dat NSS alleen door gaat als de school waar het aan verbonden is, een gewone lesdag heeft. Tijdens 
vakanties, feestdagen, studiedagen e.d. zal er geen NSS aangeboden worden.  
 
Inschrijven 
Om deel te kunnen nemen aan de NSS, kunnen kinderen zich digitaal inschrijven. Ga naar 
www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl en klik achtereenvolgend op Nieuws - Laatste nieuws - Inschrijven voor Naschoolse 
Sport. 
 
Waar en wanneer? 

School Periode Groepen Tijden Locatie 

 
Bunders 
Kikkenduut 

Woensdag 
24-10-2018 t/m 
17-04-2019 

 
5 en 6  
7 en 8  

 
13:00 - 14:00 
14:00 - 15:00  

 
Gymzaal Bunders 

 
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan je contact op nemen via onderstaande gegevens. 
Sportieve groet, 
Combinatiefunctionarissen Sport Jeugd, 
Paula Marcelis  & Wout Stuiver 
paula.marcelis@tilburg.nl  wout.stuiver@tilburg.nl 
06 – 15 47 95 14   06 – 51 38 24 60 
 

 
 
 
 
 

 
 

   

http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/
mailto:paula.marcelis@tilburg.nl
mailto:wout.stuiver@tilburg.nl
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Vakantieschool Oisterwijk 2018 
 
Beste ouders/ begeleiders en kinderen, 
Na het succes van de voorgaande jaren (zomerschool 2015, 2016 en 2017) organiseren we dit jaar een vakantieschool 
in de meivakantie, de zomervakantie en in de herfstvakantie. De data zijn 01 mei, 9, 10 en 11 juli en 16 oktober 2018. 
De vakantieschool is bedoeld voor kinderen die nu in de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de basisschool zitten. Kinderen 
met een special need krijgen voorrang bij de inschrijving.  
 
Wat gaan we doen? 
Om 9.45 uur worden de kinderen verwacht en van 10.00-13.30 uur gaan we het programma uitvoeren. Het is op 
Basisschool de Coppele in Oisterwijk. We gaan een knipperlichtje maken en allerlei geologische materialen zoeken en 
deze bekijken met een microscoop.  
 
Voorwaarden 
De deelname aan de vakantieschool kost per kind €5,00. Het inschrijfgeld betaalt u tegelijk bij het inleveren van het 
aanmeldformulier. Het geld mag u samen met het formulier in de enveloppe doen. Ook mag u op de dag zelf betalen. 
Mocht het inschrijfgeld voor u een probleem zijn, dan horen we dat graag en zoeken we samen met u naar een 
oplossing. We willen namelijk graag dat alle kinderen mee kunnen doen. Geld mag dat niet tegenhouden.  
 
We verwachten verder van de ouders:   

 Dat u uw kind brengt en ophaalt naar de vakantieschool. Gaat uw kind alleen, vermeld dat dan op het 
inschrijfformulier. 

 Dat uw kind kleding aan heeft die vies mag worden en het niet erg is als deze per ongeluk kapot gaan. 
 Uw kind krijgt van ons geen lunch, maar wel fruit en drinken.  

 
 
Hoe kunt u uw kind aanmelden? 
Er is ruimte voor 60 kinderen, dus ben er snel bij! Opgeven kan tot uiterlijk 9 oktober 2018. 

 Lever onderstaand formulier volledig ingevuld in bij de Blokshekken 3, 5061 HA in Oisterwijk (Contourdetwern). 
Of per e-mail aan Sanne van den Hoven: info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl   

 U ontvangt daarna bericht van ons met meer informatie. 
 
Wilt u nu graag meer informatie? U kunt u mailen naar info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl of bellen met Sanne: 
06-10697333.  
Met vriendelijke groet,   
Namens het team vakantieschool Oisterwijk  
Sanne van den Hoven 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl
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Aanmelding Vakantieschool 16 oktober 2018  
Algemene gegevens 
 
Naam kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………… 
School:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Groep: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer ouders: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Nood-telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Huisarts 
Naam huisarts: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer huisarts: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Medicatie 
Gebruikt uw kind medicatie: Ja/ Nee 
Zo ja, welke: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Welke dosering: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Waarvoor dient de medicatie: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Moeten wij tijdens de vakantieschool medicatie geven aan uw kind? Ja / Nee 
Zo ja, vul dan onderstaand schema in:  

Tijdstip Welk medicijn? Welke dosering?  

   

   

 
 
Bijzonderheden die belangrijk zijn voor de vakantieschool om te weten over uw kind. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wat is de reden dat u uw kind opgeeft voor de vakantieschool? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
O  Voor mij is het geen probleem om de €5,00 inschrijfgeld te betalen. Ik zal het geld betalen op de dag van de 
vakantieschool, dat is op 16 oktober 2018.  
O Voor mij is het geen probleem om de €5,00 inschrijfgeld te betalen. Ik doe het geld bij het inschrijfformulier.  
O Voor mij is het wel een probleem om de €5,00 inschrijfgeld te betalen. Wilt u met mij zoeken naar een oplossing? 
 
Fotograferen en filmen 
Geeft u toestemming dat wij uw kind mogen fotograferen en/of filmen en deze foto’s en/of filmpjes mogen gebruiken ter 
publicatie? Deze zullen worden verspreid via Facebook en de lokale nieuwsbladen en/of lokale omroep.  
O Ja 
O Nee 
Ondertekening van dit formulier  
Ik zet hieronder mijn handtekening omdat: 
*  Ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld  
* Ik geef toestemming aan de leiding van de vakantieschool om mijn kind medicatie te geven.  
 (mits dit van toepassing is en is ingevuld door ouders op dit formulier) 
* Ik geef toestemming dat de leiding van de vakantieschool in geval van nood medici als in een huisarts of ziekenhuis 
mag inschakelen voor mijn kind.  
* Dit inschrijfformulier wordt 7 jaar bewaard door Pedagogische Praktijk Van den Hoven.  
Uw gegevens worden niet verstrekt aan mensen buiten de organisatie van de Vakantieschool Oisterwijk en enkel 
gebruikt voor het verstrekken van informatie over de Vakantieschool. De (medische-)gegevens van uw kind zijn nodig 
voor het geval dat wij medische hulp moeten inschakelen.  
 
Naam en handtekening van de ouder:     Datum:   


