“Waarom is de school nu veranderd met eerst Leergroep I, toen II en nu
pas Leergroep III?
Waarom niet meteen ‘de hele handel’?
Hoe komt het dat de school zoveel succes heeft? Wij denken dat het komt
omdat we meer aan onze persoonlijke doelen kunnen werken.
Dit interview is voor u een win-win want nu heeft u ook onze mening”
Ja beste ouders/verzorgers, ik moest zelf ook even in mijn eigen arm knijpen om te beseffen dat ik echt verstond wat
ik hoorde toen de twee ‘journalisten’ dit aan mij vroegen.
De twee, oudste kinderen uit Leergroep III, kwamen mij interviewen voor hun taalproject ‘De Schoolkrant’.
“Wij hebben niet van die vraagjes die u altijd krijgt”, hadden ze mij van te voren gezegd. “Dus niet over al die
lievelingsdingen die iedereen altijd vraagt”.
Welnu, andere vragen waren het. Een vol uur was ik met hen in gesprek en hoe fascinerend was het om hun
gedachtengangen te mogen ervaren. Gelukkig kon ik wel een antwoord op al hun vragen geven en dat komt dus in
de nog te verschijnen Schoolkrant van Leergroep III.
Weet u, ouders, dit zijn de prachtige momenten van het onderwijsvak: de voldoening om te ervaren wat kinderen
leren, hoe ze denken en dit kunnen verwoorden. Dat je daar aan bij mag dragen, onze leraren elke dag en ik
gisterochtend tijdens dat interview.
Een mooi moment om trots te zijn op onze Bunderskinderen.
Verder in deze BundersInfo nieuws van onze Oudervereniging, de komst van een nieuwe Bunders-app, een terugblik
op gehouden activiteiten en wat nog komt de komende periode en een bericht over onze inmiddels langdurig zieke
collega Stevie Verweijmeren.
Ik wens u veel leesplezier met de BundersInfo van deze week.
Met vriendelijke groet,
mede namens ons team,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.

Bericht van de Oudercommissie

Beste ouders/ verzorgers,
Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 is inmiddels gestart.
Graag vragen wij u, die nog niet betaald heeft, uw bijdrage over te maken.
De oudercommissie vraagt ieder jaar een bijdrage van de ouders om activiteiten te kunnen bekostigen. De gedeeltelijk vrijwillige
bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 45,- per kind (hierin is de bijdrage voor het schoolreisje (niet
vrijwillig) van € 22,50 inbegrepen).
Voor kinderen die na de kerstvakantie 2018 gaan instromen is de ouderbijdrage € 13,50 per kind.
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Rekeningnummer Oudercommissie De Bunders
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 november a.s. over te maken op:
Bankrekeningnummer:
NL61 RABO 0168 9106 83
Ten name van:
Oudercommissie De Bunders te Oisterwijk
Onder vermelding van:
Voor- en achternaam van uw kind(eren) + groepsnaam bv Leergroep 1B, groep 8 etc.
Contact
Mocht u over bovenstaande vragen hebben, kunt u per e-mail katjavandenboer@gmail.com contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Katja van den Boer
Penningmeester Oudercommissie De Bunders

Mhr Stevie Verweijmeren
Onze collega leerkracht mhr. Stevie Verweijmeren uit Leergroep I/Kunstplein, is al langere tijd ziek thuis.
Zijn herstel gaat nu echter geleidelijk de goede kant op.
Vanaf 5 november komt hij enkele uren verdeeld over de week weer op school om te re-integreren. Deze periode zal
duren tot Kerstmis. We hopen -met Stevie- dat hij daarna weer volledig inzetbaar zal zijn.

School-Ouder-Communicatie: nieuwe Bunders-app op komst
Geruime tijd werken wij met de school-app van Parro. Na evaluatie waarbij wij ook flik wat reacties van u als ouders kregen- is gebleken dat wij deze minder goed
vinden voldoen. De werkgroep communicatie heeft onderzoek gedaan en een alternatief gevonden
wat beter bij onze wensen past. Een app waar met ‘tweerichtingsverkeer, kan worden
gecommuniceerd. Dus niet meer alleen zenden vanuit school maar ook vragen en antwoorden vanuit ouders.
De app kortweg SchouderCom (School Ouder Com municatie) wordt momenteel technisch voorbereid.
Dit betekent dat u op korte termijn een link met een uitnodiging tot activeren zult ontvangen via uw e-mailadres.
Wanneer u activeert, kan de communicatie tot stand komen.
Ons doel is om alle communicatie via SchouderCom te laten verlopen. We zullen dit echter stapsgewijs gaan doen.
Wilt u vast een kijkje nemen? https://www.schoudercom.nl/veel_gestelde_vragen/bekijken

Activiteiten: berichten van onze eventmanager Ilse Franken
Schoolfotograaf
Afgelopen donderdag en vrijdag is de schoolfotograaf langs geweest. Twee fotografen hebben alle kinderen op de
foto gezet. Ook de klassenfoto (nieuwe stijl) is gemaakt. Daarnaast hebben we van alle leergroepen een foto en zijn
de broertjes en zusjes gefotografeerd. We zijn heel benieuwd naar de resultaten. Zodra de foto’s klaar zijn ontvangt
u hierover meer informatie. Nog even geduld dus.

Knutsel- en versieravonden
Zoals ieder jaar zullen we rondom Sinterklaas en Kerstmis de school gaan versieren. Hulp van
ouders is bij het versieren onmisbaar. Hierbij roepen we u daarom op om ons te komen
helpen met inpakken van cadeaus, ophangen van materialen en verlichting en het knutselen
van allerlei versiering.
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
We hebben twee data waarop u uw handen uit de mouwen kunt komen steken. U bent welkom vanaf 19.00uur,
haalt u deze tijd niet, kom dan wanneer u kunt. We zijn de hele avond bezig.
-

Maandag 19 november: Sinterklaas
Donderdag 6 december: Kerstmis

Kunt u ons komen helpen dan kunt u zich hiervoor opgeven via de intekenlijsten die op het blauwe prikbord naast de
kamer van Giel hangen. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.
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Fietsverlichting controle
Afgelopen dinsdag werd de fietsverlichting van kinderen uit Leergroep II, III en groep 8 gecontroleerd. Hiervoor
kwam fietsenmaker van Linden naar school. Samen met één van de verkeersouders en de eventmanager zijn alle
fietsen gecontroleerd op voor- en achterlicht. Ook werd er o.a. gekeken naar de remmen, bel en reflectoren. Vele
batterijen zijn verwisseld, losse verlichting is geplaatst, sturen zijn rechtgezet enz. Kortom, het was een productieve
en nuttige ochtend. Alle gecontroleerde fietsen hebben inmiddels goed werkend voor- en achterlicht waardoor alle
kinderen goed zichtbaar zijn in het donker. Alle kinderen hebben daarnaast een reflecterende sleutelhanger
meegekregen waardoor hun zichtbaarheid nog wat verder vergroot kan worden.
De kinderen uit Leergroep I hebben deze dag in de kring en tijdens verkeersles op het plein ook toelichting gehad op
het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Ook zij kregen een sleutelhanger mee naar huis.

Oudercommissie

Goede doelenactie december 2018
Laatste KNALLENDE actie Hope, Care and Love, Uganda

Aan een lange periode van sponsoring aan de schoolgaande kinderen
in Uganda, die dankzij alle donaties van De Bunders, naar school
kunnen, gaat een einde komen.
Dit houdt in dat we voor de kinderen die nog 3 jaar naar school moeten, het volledige
resterende schoolgeld nog willen betalen. Voor de andere kinderen betalen we het schoolgeld voor het kalenderjaar
2019. Voor deze kinderen worden er vanaf 2020 nieuwe sponsoren gezocht.
We hebben nu nog 1 laatste knallende actie vóór Uganda!
Dit jaar hebben we wederom een heerlijke chocolade actie. Deze keer in goede samenwerking met Cerisette uit
Oisterwijk.
Op 9 november zullen de bestelformulieren meegegeven worden aan de leerlingen, zodat u en/of uw familie en
vrienden, vóór de kerst de bestelde heerlijkheden in huis heeft!
Wij hopen op een knallende laatste actie en danken u alvast, voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Goede Doelen Commissie,
Oudercommissie De Bunders
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Wie heeft mijn jas gezien?

Ik ben mijn jas op school kwijt geraakt en kan hem nergens meer vinden.
Wie heeft hem gevonden?
Het is een groene, lange jas met bont en een plaatje van een vlinder aan de binnenkant en een capouchon. Ik zit bij
juf Linda in de klas (Rekenplein van Leergroep II)
Groetjes,
Jeske Verheijen

Jarigen in de week van 2 t/m 8 november
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Teun (2009)
Casper (2008)
Cas (2013)
Emmy (2009)

6/7 A
6/7 D
123A
6/7 D

Van harte Proficiat allemaal ! Heb een mooie dag !
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