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                               BundersInfo 

     
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het voorjaar nadert en eigenlijk dacht ik dat dit met de warme dagen waarvan wij in februari van genoten al was 
begonnen. Maar nu ik al enkele dagen lang de weermannen en -vrouwen hoor over overtrekkende fronten lijkt het meer 
herfst dan voorjaar. Die fronten horen wel bij dit jaargetijde, ook op onze school. 
 
Op het ‘voorbereidingsfront nieuwe schooljaar 2019-2020’ ziet u iets verderop in dit bericht het vakantierooster staan. 
De schoolvakanties worden door de twee schoolbesturen in het basisonderwijs en door het schoolbestuur voortgezet 
onderwijs in Oisterwijk, gezamenlijk vastgesteld. 
Voor onze school specifiek volgen er nog een aantal vast te stellen studiedagen en een aantal onderwijsvrije momenten 
meestal gelegen op de vrijdagen voor vakanties beginnen. Dit schema leggen wij begin april voor aan de 
Medezeggenschapraad, die daar instemming aan moet verlenen. Wij informeren u dan kort daarna. 
 
Op het ‘front schoolontwikkeling’ zijn wij nu een eind gevorderd met de inrichting van Leergroep III, waarbij naast de 
huidige leerjaren 6 en 7, nu ook leerjaar 8 aan zal gaan sluiten. De definitieve organisatie en de programma’s zullen tegen 
de meivakantie gereed zijn. Daarna zullen wij u gaan informeren op een nog te plannen ouderavond. 
 
Op het ‘front aansluiting basisschool-voortgezet onderwijs’ worden ook stappen gezet. Andere vormen van basisonderwijs 
vereisen ook een andere aansluiting. Anderhalf jaar geleden organiseerden wij een uitwisseling tussen onze school en de 
drie VO-scholen waar de meeste groep 8 kinderen naar toe gaan.  Inmiddels is dit initiatief verbreed tot  heel Oisterwijk: 
alle basisscholen en Durendael. Met twee andere collega-directeuren van onze stichting BOOM, maak ik deel uit van deze 
onderzoeksgroep waarin verder directie en afdelingsleiders van Durendael zijn vertegenwoordigd. 

De aansluiting primair onderwijs-voortgezet onderwijs is in heel het land al decennia lang een complexe en soms 
stroperige materie. Het betreft ‘grote vragen die veelal trage antwoorden’ op leveren. 
Wij willen daarom graag onderzoeken hoe wij in de overgang naar het VO een meer passend onderwijs aanbod kunnen 
ontwerpen. 
 
Tot slot herinner ik u er aan dat wij woensdag 20 maart weer een studiedag met ons team hebben. 
Bovenstaande zaken en ook een deel teambuilding komen dan aan bod. 
 
vriendelijke groet,  
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
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Activiteiten 

 
Vandaag en morgen kunnen kinderen zich nog opgeven voor 
schoolvoetbal. 
 

 

De wedstrijden voor de groepen 1-2 worden gehouden op vrijdag 3 mei op de velden van Sportpark den Donk aan de 
Sportlaan bij RKSV Oisterwijk. 
De wedstrijden voor de groepen 3-4-5 worden gehouden op vrijdag 31 mei op de velden van Sportpark den Donk aan 
de Sportlaan bij RKSV Oisterwijk. 
De wedstrijden voor de groepen 6-7-8 worden gehouden op maandag 29 april en dinsdag   30 april met een eventuele 
uitloop op woensdag 1 mei wanneer het nodig is, op de velden van Taxandria aan de Vennenlaan. 
 
De groepen 1/2 spelen 4-tallen (1 of 2 wissels) 
De groepen 3/4/5 spelen 6 tallen (1 of 2 wissels) 
De groepen 6/7/8 spelen 11 tallen op een half veld  (max 3 wissels) 
Alle wedstrijden bestaan uit gemixte teams; er is dus geen apart meisjestoernooi. 
Voor alle teams zoeken we minimaal 1 coach. Dit mag je vader, moeder, opa, oma, oudere broer/zus zijn of iemand 
anders die het leuk vindt om een team te begeleiden. 
Je kunt je inschrijven door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij je leraar of lerares. 
Dit moet je doen: UITERLIJK 15 MAART………………….. 
Voor vragen kun je terecht bij Esther van Caulil: vancaulil@gmail.com of je groepsleerkracht. 
 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-knip hier af-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

VOOR EN ACHTERNAAM:………………………………………………………………………. 

 

GROEP                (dus niet leergroep):……………………………………………………………… 

 

BIJ WIE WIL JE GRAAG IN HET TEAM:………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(hier proberen we rekening mee te houden!!!) 

 

COACH:          ja/nee 

 

HANDTEKENING OUDERS/VERZORGERS VOOR TOESTEMMING OM IN TE SCHRIJVEN:  

 
……………………………………………………………………………. 

mailto:vancaulil@gmail.com

