Beste ouders van De Bunders,
Sint en Piet willen tegen alle ouders zeggen “Dank u wel”,
zonder uw hulp ging alles lang niet zo snel.
Hulp bij het flitsen en in de bibliotheek,
helpende handjes, zien we iedere week.
Voor luizenpluizen staat er een heel team paraat
en ook klassenouders staan ons bij met woord en daad.
Bij schoolreisjes gaan ouders met plezier met ons mee,
ouders zijn actief in de MR en bij de OC.
Verkeersouders die helpen met organiseren,
hulp bij van alles rondom het leren.
Ondersteuning wanneer de schoolfotograaf hier komt knippen,
en ouders die zomaar eens binnenwippen.
Bedankt aan alle ouders, voor al wat u doet,
de Bunders weet niet wat het zonder u moet.
Een dikke duim, een schouderklop,
Uw inzet dit jaar was helemaal TOP!
Met een hartelijke groet van,
BundersSint & Piet
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Rapportages groep 8
Ouders van groep 8 kunnen vanaf vandaag in ons Ouderportal de rapporten inzien.
Op donderdag 6 en maandag 10 december zijn gespreksavonden gepland.
De intekenlijst daarvoor hangt in de klas.
Heeft u problemen met inloggen? Zend dan een mail naar onze ICT-coördinator Léon: l.opthoog@stgboom.nl
Vermeld daarbij graag de naam van uw kind.

Activiteiten
Bezoek aan
Sinterklaaskasteel Helmond.
De oudste kinderen van Leergroep I
vertrokken vanmorgen vol spanning op
reis naar het enige echte kasteel van
Sinterklaas in Helmond.
Wat was dat super om Sint al vast te
ontmoeten. Deze leuke ochtend kwam
ook tot stand door de hulp van enkele
‘transport-ouders’ die de kinderen heen
en weer reden. Dank je wel daarvoor.

Pepernoten bakken
De andere kinderen van Leergroep I
bakten pepernoten in verschillende
keukens.
Een aantal ‘bakker-ouders’ zullen daar
vandaag in hun keuken vast nog warme
herinneringen aan houden. Ook jullie
hartelijk dank om deze activiteit mogelijk
te maken.

Maandag 3 december vanaf 12.00 uur komt Sint bij ons op school.
Kinderen van Leergroep I en II komen in de speelzaal bijeen.
Donderdag 6 december mogen kinderen van Leergroep I en II een Sintcadeautje meebrengen om aan
elkaar te laten zien en ook nog wat mee samen te spelen.

Eerste kerstbomen ook al gesignaleerd.
De feesten liggen kort na elkaar en op donderdag 6 december kunt u daarom helpen
Kerstversieren vanaf 19.00 uur.
U kunt nog inschrijven om te helpen versieren via de intekenlijst op het prikbord, bij
kantoortje mhr. Giel.
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Heugelijk berichtje n.a.v. het whats-app oproepje deze week:
Pien heeft haar hartje weer terug.
Dank u wel voor uw aandacht hiervoor.

Jarigen in de week van 29 november t/m t/m 6 december
NOVEMBER
29
30
30
DECEMBER
2
3
5
5
6
6

Jeske (2010)
Tijn (2011)
Fenne (2011)
Iris (2010)
Bjarne (2009)
Beau (2007)
Elisa (2009)
Féline (2009)
Floor (2012)

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

Proficiat allemaal ! Heb een mooie dag!
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