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                               BundersInfo 

     
 

    Leraren tekort nu landelijk merkbaar  

 

 

     Oproep aan schoolleiders: zieke leraren deze week niet vervangen  

                                            klassen naar huis gestuurd 

 

    Zaanstad: vierdaagse schoolweek ingevoerd 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat in de media fors de noodklok wordt geluid als het gaat om ons onderwijs. 
Inmiddels zijn ook bij ons in de regio onvoldoende vervangers beschikbaar om bij ziekte of afwezigheid onze leraren te 
kunnen vervangen. Landelijk en met name in de randstad was dit probleem al langer zichtbaar. 
Binnen ons schoolbestuur staat deze problematiek hoog op de agenda, echter oplossingen liggen niet een-twee-drie 
voorhanden. 
 
Voor onze school kunnen we tot op heden het dagelijks onderwijs aan de kinderen verzorgen. Het is wel zo dat vervangers 
nooit de eigen leerkracht 100% kunnen vervangen: met andere woorden de kwaliteit van onderwijs staat bij vervangingen 
onder druk.  
Een ander aspect is dat met name jongere kinderen moeten wennen aan de nieuwe invaljuf of -meester, die als gevolg 

van wet- en regelgeving, slechts enkele malen mag invallen. En dan komt er weer een ander, voor zover beschikbaar.  
Dus veel wisselingen die eigenlijk niet wenselijk zijn. 
In ons onderwijsconcept zijn de kinderen inmiddels wel gewoon aan het werken op de pleinen en daardoor meer 
leerkrachten te zien, maar voor startende jongste kinderen is het soms wel wat veel. Met kunst- en vliegwerk vinden we 
oplossingen om de meest ultieme maatregel -een groep kinderen naar huis sturen- te voorkomen. Ik kan echter niet 
uitsluiten dat dat toch een keer gaat gebeuren.  
Al met al is het de afgelopen weken een onrustige periode onze school, met soms onbegrip en ‘gedoe’. Dat leidt af waar 
wij echt voor staan: goed onderwijs in een veilige en rustige omgeving voor uw kind.  
 
Op 15 maart zijn acties in het onderwijs aangekondigd. Op de komende studiedag van 12 februari bespreken wij met ons 
team of zij van hun stakingsrecht gebruik gaan maken en zo ja, wat de consequenties daar van zijn. 
Ik zal u snel mogelijk na 12 februari informeren of er al of niet onderwijs op 15 maart op onze school kan worden 
gegeven. 
 
Ondanks deze wat somber gekleurde berichtgeving, wens ik u toch veel leesplezier met deze BundersInfo. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens ons team, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 

 

 Gevonden voorwerpen 
 Er zijn inmiddels twee manden vol gevonden voorwerpen.  Vrijdag 15 februari ruimen wij alles op. 
 Kijkt u nog even of er iets van uw kind tussen zit? 
 De manden staan tegenover het kantoortje van mhr. Giel. 
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Even voorstellen 
Eerder berichtten wij dat juf Jolien van den Hoven, Leergroep I/Kunstplein, een andere baan dichterbij haar huis in Tilburg 
heeft aanvaard. In de vacature hebben wij kunnen voorzien met Elke Cornelissen. Zij stelt zich aan u voor: 
 

Mijn naam is Elke Cornelissen, 35 jaar, samen met Mark, mama van twee lieve jongens van 6 en 2 
jaar, woonachtig in Oisterwijk. 
Na bijna 15 jaar werkzaam geweest te zijn op De Molenhoek (ook Stg. BOOM), ben ik afgelopen 
maandag aan een nieuwe uitdaging begonnen op De Bunders. Ik heb een warm welkom gekregen 
van kinderen, ouders en collega's. Op maandag en dinsdag ben ik werkzaam op het Kunstplein, op 
donderdag en vrijdag zie je mij op het Taalplein. Erg leuk dat ik in Leergroep I aan de slag mag, mijn 
ervaring ligt bij het jonge kind en spelend leren vanuit betrokkenheid.  
Wie weet komen we elkaar tegen op De Bunders of ergens in Oisterwijk.  

 
In groep 8 heeft eveneens een wisseling plaatsgevonden. Mhr. Nils die in groep 8 en Leergroep III werkte , is nu enkel in 
de laatste groep aan de slag. Zijn plaats in groep 8 is overgenomen door Mariëlle van Oorschot. 

 
Via deze weg wil ik mijzelf aan u voorstellen. Mijn naam is Mariëlle van Oorschot. Sinds 4 februari ben ik 
werkzaam op De Bunders. Op maandag dinsdag en woensdag vindt u mij in groep 8. Wellicht kent u mij 
nog van eerdere jaren. Van 2011 tot 2018 was ik al werkzaam op school. Afgelopen jaar ben ik op een 
andere manier bezig geweest met het vormgeven van onderwijs.  Ik vind het heel fijn om weer deel uit te 
mogen maken van de school. Wanneer u eens een praatje wilt maken, spreek me gerust aan. 
 

Ook twee stagiaires stellen zich aan u voor: 

Hoi, ik ben Meike van Wees en ik ben 17 jaar, ik woon in Berkel-Enschot en ik volg de opleiding 
onderwijsassistent. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik altijd al met kinderen wilde 
werken. Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding en ik loop stage op deze basisschool vanaf 30 
januari tot het einde van het schooljaar. Mijn stagedagen zijn woensdag en donderdag. Ik loop 
stage in leergroep 1. Als mijn hobby’s sport ik, ik hockey bij MHCBE en daarnaast sport ik drie 
keer in de week in de sportschool. Ik heb erg veel zin in deze stage en hoop er veel van te leren! 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
Op vrijdag 1 februari stopt mijn stageperiode in Leergroep II. Ik heb hier met veel enthousiasme en 
motivatie ontzettend veel mogen leren. Ik ben alle kinderen, ouders en collega’s hier dan ook heel 
dankbaar voor!  Mijn stageperiode op De Bunders zit er echter nog niet op. Ik zal vanaf week 6 elke 
dinsdag en woensdag te vinden zijn in de gymzaal bij meneer Bas. Gedurende 10 weken zal ik de minor 
‘Beweging en Gezonde leefstijl’ volgen en ik heb gelukkig de kans gekregen om de stage die hier bij 
hoort uit te voeren op De Bunders. Ik zal dus Leergroep II en groep 8 regelmatig gymactiviteiten 
aanbieden. Verder zullen er nog opdrachten worden uitgevoerd in de pauzes of na schooltijd, in het 

kader van de gezonde leefstijl. Ik heb er zin in en kijk uit naar mijn verlengde stageperiode, hier op de Bunders!  
 
 

Schooljudo  
 
De afgelopen vier weken hebben de 
lessen Schooljudo plaatsgevonden. 
Niet alleen fysiek maar ook mentaal 
trainden de kinderen en dan vooral 

rond het onderwerp Vertrouwen. 
 
In de groepen hangen posters met 
afspraken hoe elke groep met dit 
thema verder gaat.  
Wij kijken terug op een geslaagd 
project, met dank aan de Sensei 
(leraar) Olaf van Gorp. 
 
 
 
Trots op de foto met hun judodiploma 
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Nieuws van de Oudercommissie 
                                                                                              

Goede Doelen Commissie zoekt een nieuw Goed Doel 
 
Opnieuw hadden we een ontzettend succesvolle inzamelingsactie voor Hope, Care & Love Uganda. Al ‘onze’ Ugandese 
schoolgenootjes kunnen in 2019 maar ook in 2020 weer naar school! Voor de kinderen die in 2021 afstuderen, bekostigen 
we ook in 2021 het schoolgeld. Onze schoolgenootjes in Uganda blijven we op deze manier nog ondersteunen, maar voor 
ons als commissie is het tijd om ons te gaan oriënteren op een nieuw Goed Doel. 
 
Help je ons en de kinderen mee in onze zoektocht naar een nieuw Goed Doel?  
 
Weet je een Goed Doel dat: 

 Gericht is op Nederland 
 Gericht is op kinderen 
 Interactie kan maken met onze kinderen 

 
Laat ons dit dan uiterlijk 22 februari weten via de Ideeënbus Goede Doelen (tegenover het kantoor van Giel) of stuur een 
mailtje naar Ilse Franken (eventmanager): i.franken@stgboom.nl 

 
Wij zullen de ideeën verzamelen en hieruit een top-3 samenstellen. Samen met onze commissie en de Meepraatraad van 
leerlingen, zal dan besloten worden wat het nieuwe Bunders Goede Doel wordt.  
We houden jullie op de hoogte! 
 
 
 

Ouderfeest 15 februari: u kunt nog kaarten kopen voor: 

 

 
 

 

Sport 4 kids 
 
In overleg met de Ouder Commissie is besloten om dit jaar mee te doen aan de Oisterwijkse Sportdag Sport 4 Kids.  
Dit in plaats van de Koningsspelen. De Sportdag vindt plaats op vrijdag 12 april. 
 
Alle kinderen worden over vier locaties verdeeld. 

1. Kinderen van leerjaar 1 en 2 - Voetbalclub RKSV Oisterwijk van 09.00-12.00uur  

2. Kinderen van leerjaar 3 en 4 - Voetbalclub Taxandria van 09.00-14.30uur 

3. Kinderen van leerjaar 5 en 6 - Rugbyclub Oisterwijk Oysters van 09.30-15.00uur 

4. Kinderen van leerjaar 7 en 8 - Staalbergven van 09.30-15.00uur 

 

Groep 1 en 2 zullen om 12.00uur stoppen en kunnen dan opgehaald worden. Mocht u geen opvang hebben voor uw kind, 
laat het dan even weten aan de groepsleerkracht.  
Groep 5 t/m 8 mag deze dag om 09.00uur op school verzamelen, zodat zij het programma tot 15.00uur kunnen volgen. 
 

We hebben bijna 50 groepen met kinderen en kunnen uw hulp dus goed gebruiken. 

  

Heeft u zin en tijd om een groepje van maximaal 10 kinderen te begeleiden dan meld u zo spoedig mogelijk aan bij mij, 
Ilse Franken: i.franken@stgboom.nl 

 

 

REMINDERS 
  

 Dinsdag 12 februari Studiedag team: er zijn die dag geen lessen 

 De volgende BundersInfo verschijnt 21 februari. 
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CARNAVAL 

 
 


Over 3 weken carnaval vieren in het Trefcentrum? 
“Dè mende nie!” 
Voor de jeugd worden er diverse activiteiten  georganiseerd. 
Hieronder alvast een korte opsomming: 
 
 
Vrijdag 1 maart: Heppie Meal lunchbuffet, kindermiddag met 
kleurplatenwedstrijd en de jeugddisco,  
 

Zaterdag 2 maart: Carnavals Ratatouille met springkussen, tafelvoetbal, airhockey, schminken en de carnavalskapper maakt 
je mooiste coupe. Tevens is er het  Open Podium:  iedereen mag optreden met een dansje, liedje of andere act.  Aanmelden 
kan ter plaatse, entree is gratis!) 
 
Zondag 3 maart: de Brabantse Brunch voor gezellige mensen. De dames van Hardslag geven hun primeur voor hun 

uitdossing en  spelen het dak eraf en de Jeugdprins komt met gevolg een bodempje leggen.  Kom ook  gezellig meedoen 
en aanschouw het opstellen van d’n Opstoet. Aanmelden kan vooraf via Facebook: Tref de Bunders of 06-17702043 
 
Wil je een handje helpen bij dit feestgedruis voor de kids? Meld je dan via onze Facebook pagina “Tref De Bunders” of 
spreek de organisatie aan (Louise, Laura en Yvonne hebben hun kids in leergroep III) 
…..als The Insaid te groot is en het straatcarnaval te koud, dan is het vertrouwde en overzichtelijke Trefcentrum waar je 
moet zijn. 


  



 


