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Beste ouders/verzorgers, 
 
Ook al is het herfstvakantie, toch zijn er enkele zaken die wij met u willen delen: 
 
Ziekte en vervanging Stevie Verweijmeren 

Onze collega Stevie Verweijmeren is al langere tijd ziek. In eerste instantie ging het om longontsteking, echter blijkt er ook 
een andere nog onbekende oorzaak te zijn die hem thuis houdt. 
Komende week volgt verder onderzoek. Stevie zal voorlopig nog niet op school terug keren. 
 
In de Leergroep I hebben wij vervanging kunnen regelen voor hem. Deels door verschuiving van een van de andere 
leerkrachten -Mayke Dijk- naar de groep van Stevie en deels door de bereidwilligheid van oud-collega Anny Cornelissen 
-zij ging met pensioen afgelopen juli- om de helpende (vervangings-) hand toe te steken. 
 

Daarnaast treedt ter vervanging tijdelijk Caroline van Beek-Jonkers in dienst.  
Zij neemt de plaats van Mayke Dijk in. 
Caroline is een van onze ouders met een onderwijsbevoegdheid die zich aanbood ons te helpen.  
Zij zal zich in de volgende BundersInfo nader aan u voorstellen. 
De ouders van onze kinderen uit Leergroep I zijn met een wat uitgebreidere brief verder geïnformeerd. 
 
Caroline van Beek-Jonkers 

 
 
OnderwijsTopTalent-prijs 

Deze prijs stimuleert leraren om hun talenten in te zetten, niet alleen als startende leraar, maar ook om een kwalitatieve 
bijdrage aan de schoolontwikkeling te hebben door een gedegen afstudeeronderzoek te doen.  
‘Onze’ Tabitha Heijmans was door de Pabo  ’s-Hertogenbosch genomineerd voor deze prijs. Zij studeerde af op een 
onderzoek naar het verbeteren van eigenaarschap en betrokkenheid bij leerlingen en hun ontwikkeling, door het gebruiken 
van portfolio’s in plaats van rapporten, passend binnen het vernieuwde onderwijs op De Bunders. 
 
Tabitha was een van de dertien genomineerde afstudeerders uit het basisonderwijs van schooljaar 2017/2018. Ook uit het 
voortgezet onderwijs waren er genomineerden. Uit handen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nam 
Tabitha de oorkonde in ontvangst:  wel genomineerd, maar niet gewonnen. 
 
“Toch alle reden om trots te zijn op deze prestatie”, vonden Anjes Franke, onze basisschoolcoach die Tabitha begeleidde en 
Birgit van Rossum, studieloopbaangebeleider van de pabo, eensgezind. Zeker, omdat Tabitha de derde student in vier jaar 
tijd is, die op De Bunders afstudeerde en genomineerd werd voor deze TopTalent-prijs. Dat zegt iets over de kwaliteit van 
de opleiding van jonge leraren zowel aan de Pabo als op De Bunders. Eerder gingen Susan Tuerlings, Leergroep I E, 
Techniekplein en Stevie Verweijmeren, I C, Wereldplein, Tabitha voor. 
 
Voor zover u het nog niet wist:  
Tabitha is inmiddels ‘juf Tabitha’ op onze school geworden in Leergroep I A, Kunstplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oorkonde uit handen                                                       Anjes, Tabitha en Birgit                                            
van de Minister van OCW,                                                  

mevr. Ingrid van Engelshoven.                                     
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Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt na de herfstvakantie op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober.  
We hebben inmiddels voldoende ouders die ons tijdens de fotografie dagen komen helpen. Super fijn! 
 
Kinderkoor 
Vanwege de komst van de schoolfotograaf zal de repetitie van het kinderkoor, Sing a Long Kids die dag eenmalig op de 
kamer van Gerard/Ilse op de eerste verdieping plaatsvinden. 
 
Theatervoorstelling de geheimzinnige buurmeisjes 
Afgelopen maandagochtend kwam het theatergezelschap van Niks en van Alles hier twee voorstellingen verzorgen voor alle 
kinderen van Leergroep I en de kinderen vanaf 3 jaar van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf van Humanitas. Deze 
activiteit is vanuit ‘De Brede School’ georganiseerd om verbinding te maken met elkaar. 
De voorstelling sloot perfect aan bij het thema vriendschap van de kinderboekenweek. 
De kinderen hebben ontzettend genoten. Heel leuk om de peuters en kleuters samen te zien. 
 

   
 

 
Dinsdag 30 oktober: Fietsverlichting controle 
De donkere dagen staan weer voor de deur en daarom hebben wij weer een fietsverlichtings controle gepland. 
Op donderdag 30 oktober van 09.00-12.00uur zal de ‘onze’ fietsenmaker Rene van der Linden, de fietsverlichting 
controleren van de kinderen van leergroep II, leergroep III en groep 8. Kom die dag dus op de fiets!  
 

 
 
Tot zover deze BundersInfo. 
Ik wens u en uw gezin nog enkele fijne herfstvakantie dagen. 
 
Wij beginnen weer op dinsdag 23 oktober om 08.30 uur. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens ons team, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 

 
 

 

Activiteiten: berichten van onze eventmanager Ilse Franken 


