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Beste ouders/verzorgers, 
 
Vandaag ontvangt u de BundersInfo via onze nieuwe communicatieapp: SchOuderCom. 
De kracht van deze app is dat hij voorziet in krachtige eenduidige communicatie. U kunt met deze app ook reageren op 
de berichten. Dat was met de eerste app van Parro (ParnasSys) niet mogelijk. 
 
De SchOuderCom-app heeft ook een aantal andere mogelijkheden als kalenders, intekenlijsten, verzoekjes om hulp 
etc., alles in dezelfde stijl. Vanaf vandaag zullen wij deze schoolcommunicatie steeds verder uitbreiden middels de app, 
stapsgewijs. Ook groepsinformatie (voorheen e-mailbrieven) gaan via de app. 
 
Nog niet alle ouders hebben de app geactiveerd. Komt u er achter dat u er daar een van bent, activeert u dan de app 
alsnog. Lukt dat niet, stuurt u dan een e-mail naar Erwin Klaasse, leerkracht groep 8: e.klaasse@stgboom.nl 
Hij helpt u verder. 
 
Ik wens u met deze BundersInfo -mede namens mijn collega’s- veel leesplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 

Bericht uit de personeelskamer 
 

Juf Lieke van der Vleuten, Taalplein Leergroep I, gaat op zwangerschapsverlof.  
Vrijdag 21 december is haar laatste lesdag.  
 
Mhr. Stevie, Wereldplein Leergroep I, herstelt langzamer van zijn longontsteling dan 
verwacht. Ook na Kerstmis zal hij nog niet inzetbaar zijn. 
 
Juf Jolien, Kunstplein Leergroep I, heeft een baan op een andere school dichter bij 
haar huis, aanvaard. Zij zal 1 februari De Bunders verlaten. 

 
De ouders van Leergroep I hebben over deze veranderingen vandaag een aparte brief gekregen. 
 
 

Kerstviering en –vakantie. 
Komende week vindt de Kerstviering plaats. Informatie hierover treft u op de volgende bladzijde aan. 
De school is vrijdag 21 december om 12.00 uur uit. 
 
 
 

Bericht van de Oudercommissie        Kerstwerkgroep 
 

 

* HERINNERING * 

 

Kerstviering & Koek en Zopie 

donderdag 20 december 
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Graag herinneren wij u nogmaals aan de Kerstviering én de Koek en Zopie die volgende week donderdag 20 
december tegelijkertijd plaatsvinden. 

 
Om het programma goed te laten verlopen vragen wij uw aandacht in het bijzonder voor de volgende zaken: 
 

- Schrijf vandaag of morgen nog in voor de benodigde ouderhulp via de intekenlijsten aan de klas. Denk aan 
gerechtjes voor op het kerstbuffet en brigadieren tijdens de Lichtjesoptocht. De brigadiers kunnen zich 
inschrijven via de intekenlijst bij Leergroep II, wij hebben er 7 nodig om veilig naar de kerk en terug te 
komen. Hulp is zeer gewenst!  
 

- Vergeet ook niet om uiterlijk deze week een overheerlijk kopje erwtensoep van Soeplokaal te bestellen 
voor u en uw partner zodat u tijdens de Koek en Zopie van iets lekkers kunt genieten!  
Vergeet niet om je allerfoutste kersttrui aan te doen! 
Alle intekenlijsten hangen deze week nog bij de groepen.  

 
Het programma van 20 december kort samengevat: 
16:45 uur Aanleveren culinaire bijdrage (op schaal) voor het Kerstbuffet van de kinderen* 
 
16:50 uur Alle kinderen en ouders worden verwacht op school. 

Alle kinderen (groep 1 t/m 8) brengen hun eigen dienblad naar de klas.  
Zorg in ieder geval voor bord, bestek en glas maar wie het leuk vindt mag het dienblad ook zeker 
versieren in Kerstsfeer! 
De jassen mogen aanblijven van kinderen uit Leergroep I, want zij gaan vervolgens per groep in de 
lichtjesoptocht richting de Petruskerk. 

17:00 uur Start lichtjesoptocht naar de Petruskerk. Alles wat licht geeft mag mee! 
Alle ouders worden van harte uitgenodigd om langs de route te komen kijken.  

18:00 uur Aanvang Kerstbuffet in de klassen 
Aanvang Koek en Zopie in BSO ruimte 

19:00/19:15 uur  Einde Kerstviering en Koek en Zopie.  
Ouders en kinderen gaan samen naar huis. 

 
* Ouders van kinderen met een allergie; gelieve zelf iets mee te brengen voor uw kind. 
 
Wij hopen op een grote opkomst volgende week en hebben er enorm veel zin in! 
Met feestelijke groet vanuit de OC, de Kerstcommissie  
 
 

Activiteiten  
Star Class op de Bunders : 2e jaar 
Op 10 en 11 december hebben alle kinderen van basisschool De Bunders gekeken en ook actief 

meegedaan aan de theatershow van Star Class. Vanaf de oudsten kinderen van Leergroep I kreeg ieder 
een flyer mee naar huis met de data van de zes lessen ‘Kennis maken met theater’, die wij op de 

maandagen 7, 14, 21, 28 januari en 4 en 11 februari komen verzorgen op school.  

 
De serie van zes nieuwe lessen vormt een mooie afgeronde 

kennismaking met theater en wordt verzorgd door een 
theatraal en pedagogisch goed onderlegde docent. De 

kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen 
door onze Star Class docent. De lessen starten een kwartier 

na schooltijd en duren iedere keer een uur.  

 
Inschrijven kan tot 27 december door het strookje uit de 

flyer in te vullen, te fotograferen en terug te mailen of de 
gevraagde gegevens uit de flyer direct te mailen 

naar info@enthousiasment.nl.  

U mag het strookje ook per post sturen naar : Enthousiasment  Hulst 11   5662 TC Geldrop  
Mocht u eerst meer info willen over deze cursus dan kunt u altijd even mailen 

naar info@enthousiasment.nl of bellen met 040-2572410.  
 

Met vriendelijke groet,  

Enthousiasment 
Geert Gijsberts, docent  
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Schooljudo: vooraankondiging 

Vanaf januari 2019 gaan wij starten met een viertal lessen schooljudo voor alle 

kinderen op onze school. Behalve fysieke ervaring willen wij de kinderen ook in 
contact brengen met het gedachtegoed erachter: de omgang met elkaar, de 

waarden en normen die dat vereist. 
In de volgende BundersInfo vertellen wij u hier meer over. 
 

 

 

 
14 Cato (2007)   8 

14 Lars T (2008) 6/7 A 

15 Willem  (2008) 6/7 A 

16 Xander  (2012) 123A 

16 Loes  (2009) 4/5 C 

16 Didier  (2008) 6/7 D 

17 Milow  (2013) 123E 

18 Stan V (2008) 6/7 D 

19 Cecile (2007) 6/7 D 

20 Feline  (2013) 123A 

21 Philip  (2013) 123D 

 
 

Van harte Proficiat allemaal    Heb een mooie dag 
 

Jarigen in de periode 14 t/m 21 december 


