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Beste ouders/verzorgers, 
 
Wellicht heeft u in de media al gelezen over het zich manifesterende lerarentekort, nu ook in Midden Brabant. 
Onze Stichting Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel -Stichting BOOM- heeft samen met andere schoolbesturen 
in de regio onderstaande brief opgesteld. 
Ik breng die bij deze graag onder uw aandacht. 
 
 

 
 
 
Helaas hebben wij op De Bunders enkele weken geleden in Leergroep I al een keer niet kunnen voorzien in 
vervanging waardoor lessen die dag, voor een deel van de kinderen, niet door konden gaan. 
Ik laat u graag weten dat wij met ons team altijd zoeken naar oplossingen wanneer vervanging noodzakelijk is. 
Soms lukt dat wel, soms niet en meestal pas op zeer korte termijn: de avond tevoren.  
Als school is het onze taak om pedagogisch verantwoorde oplossingen te vinden bij benodigde vervanging.  
Daar zullen wij ons tot het uiterste toe inspannen; dat is ook wat u van ons mag verwachten.  
Wij zijn geen voorstander van het inschakelen van ouders, zoals een school in Noord Holland afgelopen week deed. 
Dat doet wat ons betreft geen recht een goed welbevinden van kinderen, hoe goed ook bedoeld. 
 
Ik spreek de hoop uit dat het laten vervallen van lessen en daarmee het ‘naar huis sturen’ van een groep kinderen 
ons bespaard mag blijven. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens ons team, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
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Verbouwing fase II 
Afgelopen herfstvakantie heeft fase II van de verbouwing van onze school plaatsgevonden. Met name op het 
leerplein van Leergroep II zijn de lokalen en het werkplein met elkaar verbonden, zodat een meer open ruimte 
ontstaat waar geen verschil meer is in ‘in de klas of op de gang’ werken.  Het is heel mooi te ervaren hoe kinderen 
met hun nieuwe werkruimtes omgaan: rekening houden met elkaar, stemgebruik aanpassen en zo 
verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen werkplezier. Ook het nieuwe meubilair sluit meer aan op de 
leerbehoeften van de kinderen. 
In Leergroep I en III zijn op lokalen verbonden d.m.v. schuifpuien, zodat ook hier meer flexibiliteit is om met de 
kinderen in verschillende ruimtes en opstellingen te werken. 
Komende weken worden op enkele woensdagmiddagen nog wat afwerkwerkzaamheden verricht.  
Samen met de architect zijn garderobekasten ontworpen waar de jassen en tassen van de kinderen een prima plek in 
kunnen krijgen. Wij verwachten die kasten in december geleverd te krijgen. 
 

   
   
                    
 
      
 
                                    
  
 
 
 
 
 

‘open’ rekenplein  Leergroep II                        werken aan statafel en groepstafel Leerplein II 
 
 
 

 
 

Zorg dat je gezien wordt ! 
 
ANWB Fietsverlichtingsactie op school  
De wintertijd staat weer voor de deur. Op 28 oktober gaat de klok een uur terug. De dagen worden korter en 
donkerder. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer. Al helemaal als zij hun verlichting niet op orde 
hebben. Met fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met wel 20%. Omdat onze leerlingen elke 
dag van en naar school fietsen, is fietsverlichting noodzaak.  
 
Daarom doen wij aanstaande dinsdag 30 oktober van 09.00 tot 12.00uur mee met de ANWB 
Fietsverlichtingsactie! 
Dit geldt voor alle kinderen van Leergroep II, III en groep 8.  

Kinderen uit Leergroep I krijgen een korte toelichting in de klas. U als ouder kunt hen het belang van goed 
verlichting zelf ook toelichten en voor werkende fietsverlichting zorgen. 
 
Fietsverlichtingsactie  
Ook de fietsverlichting van uw kind wordt gecontroleerd.  
Daarnaast wordt ook gekeken naar andere veiligheidsaspecten, zoals 
de remmen en de zadelhoogte. 
 
Hoe kunt u helpen?  
•   Zet de fietsverlichtingsactie alvast in uw agenda  
•   Zorg dat uw kind tijdens de actiedag op de fiets naar school komt  
•   Goed voorbeeld doet goed volgen: maak uw eigen fietsverlichting  
     op orde 
 

Samen maken we het fietsverkeer veilig! 
 
 
 
 

Activiteiten: berichten van onze eventmanager Ilse Franken 
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Schoolfotograaf 
Vandaag zijn er twee schoolfotografen al de hele dag druk met foto’s maken. 
De hulpouders weten dit samen met hen in goede banen te leiden. Ook de juffen en meesters worden op de foto 
gezet. Naast de individuele en klassenfoto’s hebben we ook nog een foto met de hele leergroep gemaakt. 
Dat was een uitdaging, maar vanaf het dak kon iedereen er opgezet worden. De kinderen vonden het in ieder geval 
erg leuk. 
We zijn benieuwd naar het eindresultaat. We houden u op de hoogte. 

 

       

 

 

 
 

Open Inloop             Woensdag 31 oktober is de 2e Open Inloop van dit schooljaar. 

 Deze is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind. 
     Kent u een van die ouders? Wijs ze graag op deze ochtend. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jarigen in de week van 26 oktober t/m 1 november 
 

 
 
 
 
 

 

OKTOBER    
26 Stijn (2010) 4/5 C 

28 Daunte (2009) 6/7 D 

30 Isabelle (2013) 123E 

31 Tobias (2012) 123E 

NOVEMBER   Groep 

1 Olivier (2012) 123D 

1 Daan (2011) 4/5 B 
 

 

 

   

Van harte Proficiat allemaal !  Heb een mooie dag !   

   


