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                               BundersInfo 

     
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste schoolweek van deze periode komt er aan; carnaval staat voor de deur. 
Vandaag hebben de kinderen het carnavalsboekje meegekregen met daarin alle activiteiten die in Trefcentrum  
worden georganiseerd. 
 

Onze oudercommunicatie app ‘SchouderCom’ is uitgebreid: 
vanaf vandaag is er een functionaliteit bijgekomen. De functie ‘Blogs’ wordt door de leerkrachten 
gebruikt om foto’s en andere zaken in de klas te delen. Dit verschijnt in uw overzicht en u krijgt daar 
ook een kleine melding van. Door de ‘Blog’ te bekijken verdwijnt de melding. 
 

Heeft u vragen over instellingen kijkt u dan ook op:  https://www.schoudercom.nl/veel_gestelde_vragen/bekijken 
U kunt dit zelf aanpassen in de app. Lukt het u niet mailt u dan naar e.klaasse@stgboom.nl  
Erwin, leerkracht groep 8, monitort de technische kant van de app. 
 
Verder in deze BundersInfo treft u informatie aan over verschillende activiteiten in de komende periode. 
Mede namens ons team wens ik u veel leesplezier met deze BundersInfo. 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 

 
 

Herinnering: 
 
De carnavalsvakantie begint vrijdag 1 maart om 12.00 uur. 
 
De school start weer op maandag 11 maart om 08.30 uur! 

 

 
 
 
 

Bericht uit de teamkamer 
 
Aanstaand zwangerschapsverlof 
Onze eventmanager Ilse Franken gaat per 11 maart op zwangerschapsverlof. Ilse is de drijvende kracht achter vele 
schoolse- of naschoolse activiteiten. Voor een deel gaan die worden overgenomen door Claudia Copal. Claudia is lid 
van de Oudercommissie op basisschool Den Akker en organiseert daar veel activiteiten. Onderstaand leest u ook dat 
Claudio stage loopt bij ons op school. 
 
 

van Claudia Copal: op vrijdag 01 februari was mijn laatste stagedag in Leergroep II. 
Ik heb veel mogen leren en het ontzettend naar mijn zin gehad in deze Leergroep.  
Kinderen, ouders en collega’s, dankjewel daarvoor! 
Vanaf 13 februari vervolg ik mijn stage in Leergroep I. Tot het eind van het schooljaar ben ik op 
woensdag en donderdag te vinden op het Rekenplein.  Ik heb er erg veel zin in! 
 

 

https://www.schoudercom.nl/veel_gestelde_vragen/bekijken
mailto:e.klaasse@stgboom.nl
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van Carolijn van Rooij: woensdag 13 februari heb ik het eerste deel van mijn stageperiode voor de 
opleiding onderwijsassistent afgesloten in Leergroep 3, op het Taalplein. Deze Leergroep heeft mij 
positief verrast. Ik vind het bewonderenswaardig hoe de leerkrachten en kinderen omgaan met het 
voor hen nieuwe onderwijssysteem. De kinderen wil ik bedanken voor het vertrouwen dat zij mij 
gegeven hebben en juf Sandra voor de fijne en intensieve begeleiding. Ik heb veel van jullie geleerd! 
Ik kijk er naar uit om mijn stageperiode te vervolgen bij Leergroep 1. Op maandag en woensdag ben 
ik aanwezig op het Taalplein. Vorig jaar heb ik als vrijwilliger al kennis mogen maken met deze 
Leergroep. Het voelt goed om in deze Leergroep terug te zijn. 
 

 
van Koen Schalkx: na een schitterende tijd in groep 8, is het tijd mijn grenzen te verleggen 
naar het nieuwe onderwijsconcept: Luc, Erwin, Nils en de kinderen, bedankt voor de tijd in 
groep 8!! Ik heb veel mogen leren en heb hopelijk de kinderen ook veel kunnen leren. Zo 
komt het dat ik vanaf dit moment elke maandag en dinsdag te vinden ben op het Rekenplein 
in Leergroep II, bij mijn nieuwe mentor Linda Dankers. Ik heb het ongelooflijke voorrecht 
deze 100 kinderen van LGII te mogen leren kennen en ik hoop dat ik daar de kinderen veel 
kan leren. Ik kijk uit naar dit halfjaar en heb zin in de samenwerking! 
Koen Schalkx, stagiair pabo 
 

 
 
 
 

Activiteiten       
 
 

Sport4Kids: vrijdag 12 april. 
In overleg met de Ouder Commissie is besloten dit jaar mee te doen aan de Oisterwijkse Sportdag Sport 4 Kids.  
Dit in plaats van de Koningsspelen wat op dezelfde dag valt.  
 
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 

5.  

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 
Alvast hartelijk dank voor uw hulp. 
 
 

 
 Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen deelnemen na schooltijd op 
 Donderdag 21 maart 2019. 
 Inschrijven kan nog t/m 27 februari. 

 Informatie bij: Marion de Brouwer: brw@sgweredi.nl 
 
 

 

Schoolvoetbaltoernooi 2019 
Hallo jongens en meisjes, 
Daar komt hij weer aan……………..het Schoolvoetbaltoernooi 2019.  
Print de bijlage uit, vul het strookje in en lever het bij je leraar of lerares in,  
uiterlijk 15 maart. 
Natuurlijk mag je ook samen met een vriend of vriendin inschrijven.  

Er liggen vanaf vrijdag ook inschrijfformulieren in de klas. 
 

mailto:i.franken@stgboom.nl
mailto:brw@sgweredi.nl
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Speel mee met Star Class Theater 
Op dit moment biedt Star Class op basisschool de Bunders de cursus “Kennismaken met 

theater” aan. Vanaf 11 maart bieden wij het vervolg: de Star Class productiecursus aan: 
we werken met de kinderen toe naar een uitvoering. 
Het concept  
Dit traject is geschikt voor kinderen van groep 3 tot en met 8. De productiecursus is erop 
gericht om in een tijdsbestek van 13 bijeenkomsten toe te werken naar een 
theatervoorstelling van circa 30 minuten. De voorstelling wordt op maat geschreven vanuit 
de ideeën van de kinderen.   
De uitvoering  
Aan het einde van de cursus wordt de voorstelling aan ouders, vrienden en bekenden 
getoond 

 
Cursusdata 
Dag :   maandag           
Data :   11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april, 8 april, 15 april, 6 mei, 13 mei,  
            20 mei, 27 mei, 3 juni, 17 juni, 24 juni     
Tijden : 14:45 tot 15:45 (kinderen worden vanaf 14:30 opgevangen)  
 

Info 
Mocht u meer willen weten over deze cursus dan kunt altijd even mailen naar info@enthousiasment.nl of bellen met 
040-2572410. Indien u uw kind in willen schrijven dan graag even mailen naar info@enthousiasment.nl.  U ontvangt 
dan van ons per ommegaande de gegevens die we nodig hebben voor de inschrijving. Op de prikborden hangt ook de 
papieren flyer van ons. U kunt hier ook alle informatie vinden voor de inschrijving, deze flyer is ook verkrijgbaar via de 
Eventmanager.  
 

 

 

 
ALAAF, ALAAF, Carnaval komt eraan!!! 
Vanaf maandag 25 februari komen we weer in carnavaleske sferen en zal er iedere dag aandacht zijn voor het 
gezellige volksfeest dat vrijdag 1 maart op school los gaat barsten.  
 
Maandag 25/2 Polonaisedag, we gaan in polonaise door de school, naar buiten, naar binnen, overal waar we 

heen gaan, doen we in polonaise! 
Dinsdag 26/2 Alaafdag en Carnavalsnummer, we groeten elkaar de hele dag met ALAAFFF en tijdens het 

eten zetten we een gezellig carnavalsnummer op! 
Woensdag 27/2 Hoedjesdag, alle kinderen dragen een hoedje op naar school.  
Donderdag 28/2 Onderzoek naar het Carnavalsfeest, wat is nu eigenlijk carnaval? Waarom vieren we het? 

Wat maakt carnaval nu zo gezellig??? 
Vrijdag 1/3 Verkleed naar school, optredens en optocht!!!  

Alle kinderen mogen verkleed naar school komen! De school zal volstromen met mooie 
prinsessen, stoere piraten, her en der wat clowntjes en alleen maar gezellige kindersnoetjes. 
Deze ochtend is het een groot carnavalesk feestfestijn met als hoogtepunt de optocht door de 
wijk, dit keer met alle kinderen van de Bunders!  

Belangrijk om te weten:  
Hoewel we het superleuk vinden als iedereen op zijn mooist verkleed is, mogen gevaarlijke gevechtsattributen zoals 
zwaarden, pistolen, knotsen, knuppels e.d. niet mee naar binnen. Ook confetti (in alle vormen) en serpentine uit 
spuitbussen mag niet meegebracht worden. Gewone serpentine uiteraard wel! 
Vrijdag hoeven er geen tassen mee naar school genomen te worden, vanuit de OC zorgen wij voor drinken met wat 
lekkers!!! 

Carnaval Ik ven ’t zô fen, dè ik ‘n 

Dölleke mag zèn.  

Zo vier, vèf daoge lang, 

‘ns lekker vrij kan zèn, 

Want in Döllekesgat daor 

barst de leut wir los Meej 

feest vur groot en klein, 

gedans en veul gehos! 

 

mailto:info@enthousiasment.nl
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Carnavalsoptocht vrijdag 1 maart 
 

 

DÈ MENDE NIE, 

dè men ik wel, 

is ut waor??? 

Ja, egt waor. 

Un echte opstoet, meej alle kènder van de Bunders! 

 

 
Vrijdag 1 maart zal rond 10.00 uur Prins Nilles d’n Urste, Jeugdprins Steyn d’n Urste en hun blaasorkest met alle 
dollen en dollinnen van de Bunders een optocht door de wijk lopen.Voor de kinderen is het natuurlijk het leukste als er 
langs de route ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s enz. staan. Kom je ook even kijken? 
De optocht start bij Basisschool de Bunders aan de kant van de Frans Halsstraat. Via de Frans Halsstraat - 
Durendaaldreef – Jeroen Bosschstraat – Burg. Vogelslaan (ventweg) - Frans Halsstraat  komen we bij de ingang van 
het wijkcentrum waar we verder gaan feesten.  

Dus kom allemaal op tijd om onze prachtig uitgedoste Bunders Dollen en Dollinnen te bewonderen en 
moedig ze gezellig aan! 

Route optocht, start 10.00 uur 

 

Oproep, 6 brigadiers voor de optocht: 

Om alles veilig te laten verlopen zijn wij op zoek naar 
6 vrijwilligers die tijdens de optocht willen 

brigadieren. Ieder jaar lukt het pas op de dag zelf om 
voldoende brigadiers te vinden en dit geeft best een 
beetje stress. Er hangt een intekenlijst op het raam 
van de teamkamer.  

Kunnen we op jullie rekenen? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


