Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas heeft zijn hielen nog niet gelicht of de Kerstman en Rudolph staan al weer voor de deur.
Vanochtend hielpen enkelen van u met opruimen en vanavond komen anderen om de kerstversieringen weer aan te
brengen.
Ik dank u namens de kinderen en onze collega’s op voorhand, voor uw hulp om de school in fijne sfeer te brengen.
In deze BundersInfo treft u voorts informatie van onze Medezeggenschapraad over de evaluatie van de
schooltijden/continurooster en van de Oudercommissie over de Kerstviering/Koek&Zopie-meeting.
Verder laat ik u weten dat de volgende BundersInfo gecommuniceerd gaat worden via de nieuwe
Bunders-app SchOuderCom: SchoolOuderCommunicatie.
Tweederde van u heeft de link inmiddels geactiveerd. Dat is goed, maar kan nog beter!
Heeft u nog niet de link geactiveerd, doet u dit dan alsnog.
Om u behulpzaam te zijn ontvangt u de uitnodiging om te activeren via een apart e-mailbericht.
Ik wens u met deze BundersInfo -mede namens mijn collega’s- veel leesplezier toe.
Met vriendelijke groet,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.

Continurooster
In februari wordt aan de Medezeggenschapsraad (MR) gevraagd om de invoering van het continurooster en de
ervaringen hiermee te evalueren. Graag willen we u ouders om input vragen. We willen u vragen ervaringen, zorgen
en vragen met ons te delen zodat wij deze mee kunnen nemen in de evaluatie die in februari plaatsvindt.
U kunt dit mailen naar de Medezeggenschapsraad van De Bunders (mr.debunders@stgboom.nl) met als onderwerp
"evaluatie continurooster". Wij zullen alle input verzamelen en meenemen. Natuurlijk ontvangt u van ons ook een
terugkoppeling hierop.
We horen graag wat uw ervaringen zijn.
met vriendelijke groet,
de MR van De Bunders.

Schoolleiding: “Uitspraak teamleden over schooltijden en continurooster”
Onder de leraren is tijdens de studiedagen van oktober en november een evaluatie geweest waaruit is gebleken dat de
leraren tevreden zijn met de huidige verdeling van de lestijden. Er is onder hen geen behoefte meer om nader
onderzoek te doen naar een lesweek met vijf 'gelijke' dagen.
Wel wordt nog gekeken naar een ruimere verdeling van de pauze-tijden zodat deze beter aansluiten bij de behoeftes
van zowel leerlingen als leraren. Dit wordt momenteel onderzocht, waarbij het uitgangspunt is dat de lestijden zoals
deze nu gehanteerd worden niet veranderen. Eindtijden blijven 14.30 uur en woensdags 12.30 uur.
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Bericht van de Oudercommissie

Kerstwerkgroep

Kerstviering & Koek en Zopie op donderdag 20 december
Dit jaar willen we de Kerst officieel inluiden met een Kerstviering op donderdag 21
december vanaf 16:45 uur.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen met een versierd dienblad (denk aan kerstlichtjes, takjes enz.) op school komen.
Op het dienblad moet een bord, bestek en beker/glas geplaatst zijn. Voor eten en drinken wordt gezorgd door ouders
(zie intekenlijsten).
Nadat alle leerlingen hun versierde kerstdienblad naar hun eigen groep hebben gebracht, brengen ze vanaf 17:00 uur
een bezoek aan de Petruskerk. De leerlingen lopen per groep onder begeleiding (zie intekenlijst bij de groep van uw
kind) in een lichtjesoptocht naar de kerkt. Alles wat licht geeft mag mee! We hopen op veel ouders langs de route om
dit mooie lichtjestafereel te aanschouwen. U komt toch ook?!
Na terugkomst op school gaan alle kinderen naar hun eigen basisgroep waar zij samen met hun leerkracht kunnen
genieten van een overheerlijk kerst-buffet! Net als andere jaren willen wij u vragen om uw culinaire bijdrage. De
intekenlijsten voor de verschillende gerechtjes hangen vanaf vrijdag 7 december bij iedere groep. We willen voorstellen
dat ouders van een kind met een allergie zelf iets maken voor hun kind en dit op het eigen dienblad meenemen.
Terwijl onze kinderen aan hun gezellige kerstdiner zitten is er voor alle ouders Koek en Zopie in de BSO ruimte.
In een foute kersttrui, onder het genot van een glaasje Glühwein, kerststol, chocolade van Cerisette en een gezellig
kerstmuziekje, kunnen de ouders elkaar beter leren kennen en de kerstvakantie alvast inluiden. Soeplokaal zorgt voor
een heerlijk kopje erwtensoep! De winst hiervan gaat naar ons goede doel: De kinderen van Uganda. Als u een lekker
kopje soep wil, graag even intekenen op de lijst bij de groep van uw kind!
Rond 19.00 uur/ 19:15 uur loopt de viering ten einde en gaan de kinderen met hun ouders naar huis.
Het programma van 21 december kort samengevat:
16:45 uur
Aanleveren van uw culinaire bijdrage (op schaal).
16:50 uur
Alle kinderen en ouders worden verwacht op school.
Alle kinderen (groep 1 t/m 8) brengen hun eigen dienblad naar de groep.
17:00 uur

De jassen in Leergroep I mogen aanblijven i.v.m. de lichtjesoptocht.

Start lichtjesoptocht naar de Petruskerk (via rotonde Groenstraat en 2College Durendael).
Ouders staan langs de route
18:00 uur
Aanvang Kerstbuffet in de klassen
Aanvang Koek en Zopie bij BSO
19:00/19:15 uur
Einde Kerstviering en Koek en Zopie. Ouders en kinderen naar huis.
Niet zonder uw hulp!
Zoals vermeld kunnen we dit niet organiseren zonder uw hulp. Er zijn verschillende zaken waar u als ouder bij kunt
helpen. Denk aan het maken van gerechtjes voor de buffetten, brigadieren op de route en kinderen begroeten langs
de route.
Vanaf morgen hangen alle inschrijflijsten, ook voor de erwtensoep tijdens de koek en zopie, bij de groep van uw kind.
Wij hopen op uw bijdrage!
Hartelijk dank alvast namens alle kinderen! Laten we er samen iets moois van maken!!
Met feestelijke groet vanuit de OC, de Kerstcommissie

Activiteiten op school

Kunstplein Leergroep II

Wij zijn op zoek naar kosteloos materiaal waarmee wij kunnen knutselen!
Bakjes, toiletrollen, keukenrollen, doosjes, yoghurtbakjes zijn allemaal zeer welkom op het Kunstplein Leergroep II!
Daarnaast willen we kerststukjes gaan maken. We zoeken nog naar heel veel kleine kerstspullen. Heeft u deze en
mogen wij deze van u hebben? Dan mag u ze inleveren bij juf Tessa. Alvast bedankt, ook namens de kinderen!
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Activiteit in de kerstvakantie
Dit jaar speelt de Koningstheateracademie voor de derde keer op rij de
warmste familievoorstelling van het jaar in cultuurcentrum Tiliander in
Oisterwijk. Namelijk: The Sound of Music Experience! Na een spectaculaire
miniversie van The Sound of Music waarin de hele film in precies 20,5 minuut
wordt gespeeld gaat u op reis. In een spannende tocht voor alle leeftijden
worden tegenslagen overwonnen, heimelijke verlangens afgestoft en dromen
nieuw leven in geblazen! Dus neem uw hele familie mee!
‘The Sound of Music Experience’ wordt gespeeld door studenten van de
Koningstheateracademie. Maar zij doen dat dit jaar niet alleen; de cast wordt
aangevuld met Oisterwijks eigen talent!
Het publiek krijgt immers de mogelijkheid om hun geliefde, kind, vriend, collega, opa, oma, enz.
compleet te verrassen door voor hem of haar een lied te zingen.
Wilt u iemand verrassen mail dan naar kunstmest@koningstheateracademie.nl
Vertel in de mail kort wie u wilt toezingen en waarom.
Het lied mag naar eigen keuze zijn, maar wij bieden ook de mogelijkheid om een op-maat-gemaakt
lied te schrijven.
Sluit het jaar feestelijk af en koop uw tickets aan de deur óf via de site van Tiliander.
Data: 26 december 14.30 uur; 27 t/m 30 december 19.30 uur
Entree: t/m 5 jaar Gratis; 6 t/m 17 jaar €7,50; 18+ 12,50

Jarigen in de week van 7 t/m 14 december
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