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                               BundersInfo 

     

 Vakantie 2020:  4 mei als extra vakantiedag toegevoegd! 
 

 Sport4kids: nog flink wat ouders gezocht voor vervoer en begeleiding groepjes 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In het directieberaad van Stichting BOOM-scholen is afgelopen maandag besproken dat 4 mei 2020 toegevoegd kan 

worden aan het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2019-2020. Voorwaarde is dat leerlingen voldoende 
onderwijsuren maken. Voor onze school is dat het geval. 
De meivakantie 2020 begint daarmee op maandag 20 april en loopt door tot en met dinsdag 5 mei. 
 
Op de MR-vergadering van 10 april worden nog de studiedagen en een aantal vrije momenten vastgesteld op 
vrijdagochtenden vanaf 12.00 uur, voorafgaand aan een schoolvakantie.  
In de BundersInfo van 11 april publiceren wij het complete overzicht van vakanties, vrije dagen en studiedagen.  
 
Op onze studiedag van 20 maart bespraken wij diverse onderwerpen met betrekking tot onze schoolontwikkeling. 
Wij deelden met elkaar de beoogde organisatie van de Leergroepen, met een accent op Leergroep III waar komend 
schooljaar ook leerjaar 8 deel van uit zal maken. (Toekomstige) ouders van Leergroep III zullen wij nog gaan informeren 
over werkwijze, roosters, hoe een dag er uit ziet etc. Dat staat gepland op een ouderavond begin juni. 
 
We spraken ook over het schoolkamp van groep 8. Daar waar dit altijd een afsluitend karakter heeft gehad, willen wij met 
de komst van Leergroep III het schoolkamp deel uit gaan laten maken van de groepsvorming aan het begin van het 
schooljaar. We maken daar een gefaseerde overgang voor: juni 2019 lgroep 8-kamp; mei/juni 2020 huidige leerjaar 7 
(dan 8) een kampvorm; september 2020 kamp nieuwe stijl. Dit wordt uitgewerkt door de collega’s van Leergroep III. 
 
Vergroening Schoolplein: vorig schooljaar wonnen wij een prijs om het schoolplein meer groen te laten zijn: boompjes, 
bosschages, meer speelterrein. De subsidieaanvraag (Prins Bernhard Cultuurfonds) is nog niet helemaal op orde 
bevonden. Komende weken werken wij daar aan. Gepland is om in 2020 een en ander gerealiseerd te hebben. De plannen 
zijn gebaseerd op een ontwerp van huidige groep 8 kinderen.  
 
Onze leraren krijgen geregeld vragen voor verlof buiten de schoolvakanties of voor onderwijsondersteuning van kinderen. 
Leraren kunnen daar echter geen toezeggingen over doen. 
Vragen voor extra verlof doet u bij de schooldirectie. Vragen rond extra ondersteuning kunt u stellen aan Karin Boonman, 
coördinator onderwijs. 
 
Tot zover de berichtgeving van onze studiedag. 
Ik wens u met deze BundersInfo, mede namens ons team, veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet, 

Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

Ziekenboeg 
 
Een aantal groep 8 leerlingen volgt Spaanse lessen. Al enkele weken is juf Carine echter ziek en vervallen de lessen.  
Het is nog onduidelijk wanneer zij weer hersteld is. De kinderen maakten voor haar een attentie en wij deden daar een 
bos bloemen bij. 
 
Juf Lieke Peek van de Plusgroep is vanwege familieomstandigheden de komende twee weken in Australië. De andere 
Plusgroepleerkracht, Patricia van Oorschot, heeft een collega ter vervanging ingeschakeld. 
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Activiteiten 

 
Informatie Sport4kids     
Alle kinderen nemen op vrijdag 12 april deel aan de sportdag Sport4Kids die voor alle tien Oisterwijkse basisscholen wordt 
georganiseerd.  
Omdat de kinderen op verschillende locaties zullen zijn, zijn ook de eindtijden op deze dag anders. 
Om herkenbaar te zijn vragen wij u uw kind het Bunders schoolshirt te laten dragen. 
Heeft u er geen of wilt u een nieuwe? Bij onze conciërge mhr. Giel zijn deze te koop à € 9,00. 
Om 08.30 uur worden alle kinderen op school verwacht (met Bundersshirt).  
Vanuit school vertrekken we gezamenlijk naar de sportvelden.  
 
De kinderen van leerjaar 1 t/m 5 worden gebracht en gehaald met de auto.  
De kinderen van leerjaar 6 t/m 8 gaan op de fiets. 
Aan het einde van de sportdag komen we gezamenlijk -per groep- terug naar school.  
In onderstaand schema kunt u zien dat de terugkeer op verschillende momenten is. 
De Oudercommissie zorgt dan voor een ijsje en daarna mogen de kinderen naar huis. 
 
Er zijn al enkele ouders die zich hebben aangemeld om een groepje te begeleiden en/of die met de  
auto de kinderen kunnen vervoeren naar de sportvelden, maar we hebben nog niet genoeg hulp. 
 
Heeft u zin en tijd om een groepje van maximaal 10 kinderen te begeleiden?  
Of kunt u de kinderen met de auto brengen  en/of ophalen? 
 
Meld u dan zo spoedig mogelijk aan bij Claudia Copal: c.copal@stgboom.nl 
Alvast hartelijk dank voor uw hulp. 
 
 
Schema locaties en begin- en eindtijden op de sportvelden: 
De indeling in groepen is anders dan onze eigen Leergroepindelingen. 
 
Kinderen van leerjaar 1 en 2: Sportvelden van RKSV Oisterwijk van 09.00-12.00 uur. 
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen om 12.00 uur op school opgehaald worden. Mocht u geen opvang hebben voor uw 
kind, laat het dan weten aan de groepsleerkracht.  
 
Kinderen van leerjaar 3 en 4: Sportvelden van Taxandria van 09.00-14.35 uur 
Kinderen zullen tegen 14.50 uur terug zijn op school. 
 
Kinderen van leerjaar 5 en 6: Sportvelden van Rugbyclub Oisterwijk Oysters van 09.30-15.05 uur 
Kinderen zullen tegen 15.30 uur  terug zijn op school 
 
Kinderen van leerjaar 7 en 8: Staalbergven van 09.30-15.05 uur 
Kinderen zullen tegen 15.30 uur terug zijn op school.  
Wie onderweg ‘langs huis fietst’ mag eerder afstappen. 
In samenspraak met de gemeente is afgesproken dat er gezwommen mag worden. Er staat ook een sportieve activiteit in 
het water gepland, dus zorg voor badkleding, handdoek en droge kleding! 
 
 

 

Schoolvoetbal  update 
Hierbij een up-date over het schoolvoetbaltoernooi.  

Graag nakijken of je naam erbij staat en zo niet, dan even een mailtje naar vancaulil@gmail.com. 
We spelen allemaal in het groene Bunders shirt. Wanneer je dat niet hebt, kun je even bij 
mhr.Giel langsgaan. Er is een aantal reserveshirts beschikbaar. 

 
In de groep 1/2 heb ik de volgende inschrijvingen: (dit is 1 team) 
Dinand van Moorsel, Abel van Nunen, Reeve Bekkers, Merlijn Smits, Naomi Tubée 
Coach: vader of moeder van Reeve. (wilt u uw naam en telefoonnummer even doorgeven?) 
 
In de groep 3/4/5 heb ik de volgende inschrijvingen: (dit zijn 2 teams) 
Thijmen Dawidowicz, Douwe Rossieau, Jules Wouters, Feline Kruijssen, Levi de Ruiter, Dilan Hoogma, Xander Stegeman, 
Beau van de Wiel, Mats van der Heijden, Sofie van Dongen, Olle Brans, Hein van de Geer, Stijn Dijkkamp, Tijn de Graaf, 
Luuk Vugs, Tygo de Ruiter, Olivier Berkelmans, Tijmen de Gier. 
Coaches: vader of moeder van Douwe, vader of moeder van Xander, Jochem van de Wiel, Jelte de Gier (wilt u de 
ontbrekende namen en telefoonnummers even doorgeven?) 
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In de groep 6/7/8 heb ik de volgende inschrijvingen:  (dit zijn 3 teams) 
Annemijn van Woensel, Daan Peerbooms, Sjors Koenen, Emmy Rovers, Marieke van Hellenberg Hubar, Cyrah Bogers, 
Dennis van Nistelrooij, Jonas van Nunen, Mats Rovers, Daan Smid, Tia Alhajali, Nicolai Smit, Boris Keukelaar, Joep ?, Lynn 
Dijkkamp, Riley Hess, Didier van Rooij, Lukas de Graaf, Max Klijn, Nina Lam, Julius van Wijnbergen, Lily Huberts, Jasper 
School 
Coaches: vader of moeder van Annemijn, vader of moeder van Boris, vader of moeder van Riley, reserve: Dirk van 
Hellenberg Hubar. (graag ontbrekende namen en telefoonnummers doorgeven) 
In tegenstelling tot voorgaande jaren, spelen de groepen 6/7/8,  nu in 8 tallen op een half veld.  Daarom heb ik er drie 
teams van gemaakt, maar kom nog een paar kinderen te kort. Wie wil zich nog aansluiten??? 
 
Volgende week zal ik de definitieve team-indelingen in de BundersInfo zetten. De verdere info, over aanvang wedstrijden 
en dergelijke, gaan naar de coaches in de week voor de meivakantie. Ik zal de wedstrijdtijden ook vermelden in de info, 
meteen wanneer ik ze binnen heb. 
Met vriendelijke groet; Esther van Caulil. 
Graag de gevraagde info en voor vragen naar: vancaulil@gmail.com  
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