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Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze week is de BundersInfo een dagje eerder. Morgen en overmorgen ben ik namelijk op studieverlof en daardoor 
niet in staat de BundersInfo samen te stellen en te versturen. 
 
Vandaag kwam onze Meepraatraad (MPR) voor de tweede keer dit jaar bijeen.  
Uit elke basisgroep van Leergroep I en II zijn twee afgevaardigden: in totaal 18 kinderen. Juf Lieke Bluijs leidt bij hen 
het gesprek. De bespreekpunten waren in de eerste bijeenkomst met elkaar opgesteld.  
Vandaag ging het over hoe je op kunt ruimen, wat dan van je verwacht wordt en waar de leerkracht bij kan helpen. 
Ook samen buiten spelen, of buiten gesloten worden kwam aan de orde en hoe je hier als kind mee om kan gaan.  
Wat opvalt is dat de kinderen heel goed kunnen zeggen wat er gebeurt en hoe zij zich voelen. De MPR bespreekt hoe 
zij in hun eigen basisgroep samen met de leerkracht verbeteringen kunnen aanbrengen.  
 
Ook Leergroep III en groep 8 heeft per basisgroep twee vertegenwoordigers. Hier ben ik zelf de gespreksleider.  
In de vorige bijeenkomst kwam de buitentrap ter sprake. Kinderen missen een tweede leuning en vinden de trap 
vaak eng. Dit is inmiddels opgelost. In de begroting 2019 is geld vrijgemaakt om een tweede leuning aan te brengen. 
Ook in deze MPRv van oudste kinderen ging het over buitenspelen. De een doet een plagerijtje en de ander voelt dat 
als pesten. Hoe maak je dat samen bespreekbaar en welke rol kan de leerkracht spelen? 
Ook bespraken we nog enkele uitkomsten van de Veiligheidsmonitor: de vragenlijst sociale veiligheid die voor de 
zomervakantie werd ingevuld. De uitkomst: ‘het is niet altijd veilig op het schoolplein’, werd door de MPR geduid als: 
“Er zijn vaak irritante oudere kinderen ná schooltijd”. Of “Na schooltijd voetballen ze met harde ballen en kunnen wij 
niet fijn spelen”. Ook in deze groep gingen we in op ‘Buiten sluiten’ en de afspraak ‘Stop is stop’. 
Toen mijn collega Lieke en ik napraatten over deze ochtend kwamen we tot de conclusie dat in deze gesprekken met 
kinderen veel waardevolle zaken boven water komen. Goed luisteren levert ons zo veel op. We gaan er zeker weer 
ons voordeel mee doen. 
 
 

Tot slot: denkt u er aan dat maandag 12 november een studiedag is? Er zijn dan geen lessen. 
 
Ik wens u mede namens ons team veel leesplezier met de BundersInfo van deze week. 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

Skateclinics 16 november 
 
Op vrijdag 16 november is er voor alle leerlingen van Leergroep III en groep 8 een skateclinic 
op het schoolplein. Dit in het kader van verkeerseducatie en sportstimulering. 
De kinderen leren belangrijke rem- en evenwichtstechnieken (belangrijk bij o.a. fietsen) en ook 
balanceren. Er is een speciaal voor kinderen gemaakt parcours van stoepjes en schansjes. In 

het parcours zitten elementen om het evenwicht te trainen: o.a. draaien op een kubus en onder 
de stok door bewegen, uiteraard allemaal onder begeleiding van een ervaren skate-instructeur. 
 
Tijdens de clinics staat veiligheid voorop. De deelnemers zijn verplicht het totale pakket aan bescherming te dragen. 
Dit bestaat uit: skates, pols-, elleboog, kniebescherming en een helm.  
Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen, is uw kind in het bezit van deze materialen verzoeken we 
u daarom ook om dit deze dag aan uw kind mee te geven! Als kinderen skates en of beschermmaterialen niet in hun 
bezit hebben, kunnen ze dit kosteloos lenen.  
LET OP: een pet/muts voor onder de helm is verplicht- als ze deze niet bij hebben, kunnen ze helaas 
niet deelnemen 
Mocht het slecht weer worden kunnen de clinics helaas niet doorgaan, we plannen het dan op een later moment. 

Activiteiten: bericht van onze eventmanager Ilse Franken 
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Naschoolse Sport (NSS) 
De Naschoolse Sport heeft al weer een aantal sportieve momenten beleefd! Er is een 
gezellig groepje deelnemers dat al veel leuke sportieve spellen heeft gespeeld, maar 
er is nog genoeg ruimte voor meer sportievelingen! Lijkt het je leuk een extra uurtje 
gratis te komen sporten na schooltijd, dan kan je nog mee doen! Schrijf je in via de 
website www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl (Nieuws - Laatste nieuws - Inschrijving 

Naschoolse Sport). Voor alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de Bunders en de Kikkenduut, vindt deze les plaats 
op woensdagmiddag van 13:00 t/m 14:00 uur in Gymzaal Bunders. 
Wij zien jullie dan graag! 
 
Sportieve groetjes, 
Paula Marcelis  en Wout Stuiver 
paula.marcelis@tilburg.nl  wout.stuiver@tilburg.nl 
06 - 15 47 95 14   06 - 51 38 24 60 
 
 
 

Informatieavond ouders leerjaar 7 en 8 
 
In samenspraak met de Oudercommissie verzorgt mevr. Margreet Plaisier een informatieve ouderavond over HPV: 
‘prik tegen baarmoederhalskanker.’ 
Aan de ouders van de betreffende groepen uit leerjaar 7 en 8 is vorige week een aparte uitnodiging gestuurd. 

 
Wat weet U over de HPV-vaccinatie, of te wel de “prik tegen baarmoederhalskanker? 
Moeten we onze dochter wel of niet laten vaccineren? Er zijn inmiddels zoveel ‘feiten en fabels’ dat ouders door de 
bomen het bos niet meer zien. Als moeder en ouder snap ik de twijfels. Als gynaecoloog word ik echter dagelijks 
geconfronteerd met de ziektes die door HPV veroorzaakt worden.  
 
Daarom organiseer ik een informatieavond over de voor- en nadelen van deze vaccinatie, in samenwerking met 
Danny Wintermans, huisarts, en collega gynaecoloog Marieke Smink.  
We hopen dat jullie na deze informatieavond een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de HPV-vaccinatie.  
 
Wie : ouders van groepen 7 en 8  
Datum : maandag 19 november 
Locatie : kleine gymzaal Leergroep I De Bunders  
Aanvang: 20.00 uur.  
 
Met vriendelijke groet,  
Margreet Plaisier, 
ouder groep 8 
 
  
 
 

Jarigen in de week van 8 t/m 15 november 
 
 
 

13 Philip (2011) 4/5 C 

13 Pommelien  (2013) 123D 

14 Espen (2012) 123D 

15 Lucas K(2010) 4/5 B 

 
 

 Proficiat allemaal! Heb een mooie dag ! 
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