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                               BundersInfo 

     

 
 
“Hebben jullie nog wat meegemaakt de afgelopen periode waarbij je als BHV’er 
moest optreden”, vroeg de BHV-instructeur toen wij gisteren met een aantal van ons 
team de herhalingslessen volgden. Er kwamen wat reacties uit de groep van zo’n 15 
collega’s van Stichting BOOM die deze herhalingscursus bijwoonden.  
 
En opeens dacht ik zelf aan die vier kleuters die bij mij binnenliepen toen ik 
gisterochtend in het kantoortje van Mhr. Giel wat zat te werken. “Ik heb bloed”, zei 
de eerste enthousiast en hij stak zijn hand omhoog. Ik zag een heel klein 

schrammetje wat meer rood was van zijn huid dan van het bloed. “O, da’s wel 
ernstig”, zei ik tegen hem. “Ik wil een pleister”, zei hij vervolgens. En de andere drie 
hulpjes knikten instemmend. Ik vroeg hem hoe ik die moest plakken want de pleister was tien keer groter dan het wondje 
wat net zo’n beetje tussen zijn vingertjes zat. Ik suste hem wat en zei dat het beter zonder pleister zou gaan. “Ga maar 
lekker buiten spelen”, voegde ik er aan toe. En daar gingen ze weer. 
Nog geen drie minuten later waren ze weer terug. “Er moet echt een pleister”, kreeg ik te horen. “Ja”, zei nummer 2, 
“want anders is hij besmettelijk!”.  Ik moest echt even grinniken om zoveel wijsheid. 
“Dan wordt het wat spul uit het potje hier….dat prikt een beetje”, zei ik. Hun gezicht betrok. “Of ik doe een beetje 
wonderzalf er op”.  Ik blies op mijn vinger en meteen wreef ik zachtjes over het piepkleine schrammetje. En dat hielp 
toch, wonderbaarlijk! Tevreden wandelden ze weg, ontkomen aan het potje prik. 
 
“Wat kan BHV soms heerlijk eenvoudig zijn”, zei ik met een glimlacht tegen mijn collega’s en de instructeurs. 
Gelukkig zijn we geslaagd voor de BHV-cursus en kunnen we alle kinderen weer helpen met hun kleine pijntjes en hopen 
dat we niet te veel of eigenlijk géén grotere ongelukken op onze school zullen tegenkomen. 

 
Ik wens u met deze BundersInfo veel leesplezier toe. 
Met vriendelijke groet, mede namens ons team, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 
 

 
 
Agenda MR vergadering 
Datum: woensdag 10april 2019 
 
Overlegdeel 19.30 uur: 

Opening en vaststelling agenda 
1. Mededelingen 
2. Eerste bespiegelingen formatie 2019-2020 (informatief) 
3. Visie schoolplan 
4. Vakantierooster 
 

Bespreekdeel: 

5. Notulen vorige vergadering 
6. GMR  
7. Overige inhoudelijke bespreekpunten (volgende vergadering) 
8. Rondvraag/Sluiting 

 
 
 
 
 



 

 

BUNDERSINFO 27 JAARGANG 31  11 april 2019 

Bericht uit de teamkamer 
 
Met onze conciërge mhr. Giel gaat het al weer beter. Komende weken vinden nog verschillende onderzoeken plaats en 

begin mei komen er uitslagen. Daarna volgt een periode van verder herstel. Zo het er naar uit ziet verwachten wij niet dat 
Giel nog voor de zomer al zijn taken kan hervatten. 
Wilt u Giel een kaartje of berichtje schrijven? In de teamkamer staat een bakje op tafel waarin wij deze verzamelen en 
dan bij hem bezorgen. 
 

 
Vandaag hebben wij met dhr. Martien van der Pasch gesproken en per aanstaande dinsdag zal hij op 
school komen om  Giel tijdelijk te vervangen. U zult hem komende week dus wel zien op school. In een 
volgende BundersInfo zal hij zichzelf wat meer voorstellen. We hebben wel een foto waarvan hij het prima 
vond om die alvast te publiceren. 
 

 
Onze onderwijsassistentie in Leergroep II, juf Hennie, is ook al een poosje niet meer op school. Zij is met de fiets gevallen 
en heeft zowel aan haar voet als aan haar hand blessures overgehouden. Het herstel hiervan zal ook nog een aantal 
weken aanhouden. Wilt u een berichtje naar haar zenden? Dan kan dat in het zelfde bakje als voor Mhr. Giel. 
 
 

Activiteiten 
 
Paasvieringen 
Volgende week gaat iedere groep een Palmpasenstok maken en versieren. 
In de klas bespreken de kinderen samen voor wie ze de stok maken.  
Op maandagochtend 15 april gaan Leergroep III en groep 8 naar de Petruskerk en krijgen daar uitleg over de Kruisweg. 
Dinsdagochtend 16 april worden er op school, door de Jozefparochie,  gastlessen verzorgd voor de kinderen van 
Leergroep I en II. 
Donderdagochtend 18 april vieren we Pasen in de klassen. We eten gezamenlijk matzen met suiker. De kinderen nemen 
zelf een versierd ei en drinken mee. 
 

 

PALMPASEN 2019 

 

Kinderwoorddienst en palmprocessie: 

Zondag 14 april 11.00 uur – Petruskerk Oisterwijk 

 
 

 

Sportdag vrijdag 12 april 
Om 08.30 uur worden alle kinderen (met Bundersshirt) op school verwacht. Gezamenlijk vertrekken we dan vanuit school 
met de auto (leerjaar 1 t/m 5) of op de fiets (leerjaar 6 t/m 8) naar de sportparken. 
 
We vinden het fijn dat al vele ouders zich aangemeld hebben om een groepje te begeleiden en/of met de auto te brengen 
en halen naar de sportparken. Hartelijk dank daarvoor! 
Voor groep 7 zijn we nog op zoek naar 1 begeleider. Voor de kinderen van Leergroep I zou het fijn zijn als we 2 
begeleiders per groep hebben. Ook daarvoor zijn we nog op zoek naar enkele ouders. 
Helaas hebben we nog niet genoeg aanmeldingen zodat wij alle kinderen van leerjaar 1 t/m 5 kunnen brengen en halen 
met de auto. 
Wilt u zich nog aanmelden om een groepje te begeleiden of kunt u de kinderen met de auto brengen en/of 
halen? 
Meld u dan zo spoedig mogelijk aan bij Claudia Copal: c.copal@stgboom.nl 
 

 
 

mailto:c.copal@stgboom.nl
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Bundersshirts 
Om herkenbaar te zijn vragen wij u uw kind het Bunders schoolshirt ( à € 9,00) te laten dragen. 
Heeft u er geen of wilt u een nieuwe? Vrijdagochtend 5 april en woensdagochtend 10 april is het verkoopstandje bij de 
speelzaal op de begane grond geopend.  
 
 
 

Oproepje 

 

Jens uit Leergroep III A  is al wee weken zijn jas kwijt. 

Wie weet er meer van? 
Info graag aan juf Sanne, Jens zelf  
of direct aan zijn ouders voor zover u die kent. 
 
 
 

 

Carnaval   Terugblik en afscheid 
 
Het was fantastisch: Carnaval in het Trefcentrum.  
We zijn al weer een paar weken verder maar wij willen iedereen nog graag bedanken! Want dankzij alle kinderen en 
ouders is het 3 dagen feest geweest.  
Vrijdag was als vanouds een succesvolle dag met als klapper de drukbezochte jeugddisco. Ook op zaterdag was het 
gezellig druk. Er werd volop genoten van het springkussen, de tafelspelen en de schminkhoek. De brunch op zondag was 
in alle opzichten Brabants genieten.  
 

Laatste keer? 
De commissie is door de Jeugdprins en Prins Nillis gehuldigd. Met veel plezier en toewijding hebben wij vele jaren het  
Carnaval voor de kids georganiseerd. Ook de Jeugddisco door het jaar heen was daar onderdeel van. Echter hebben wij 
besloten na dit jaar er niet mee verder te gaan. Naast de bezoekers bedanken wij alle vrijwilligers en adverteerders die het 
mede mogelijk hebben gemaakt dat we dit feestje hebben kunnen vieren. 
Helaas kunnen wij niets mededelen over mogelijke toekomstige activiteiten, maar wij hebben er van genoten met 
iedereen. Wij hopen dat er initiatieven zijn/komen om de Jeugddisco en Carnaval voort te zetten.  
 
Nogmaals bedankt, 
Axel, Laura, Louise, Taco en Yvonne 

 
 

 
 
Laura en 
Yvonne  
hebben er 
zin in! 
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                                                                         Grote drukte in de snoephoek 
                                                                                          bij oma Toos 

 
Foto impressie gemaakt door (opa) Ben Bloks 
     
 

 
 

Naschrift: 
Namens al onze kinderen door de jaren heen, willen wij de Carnavalscommissie hartelijk danken voor hun 
organisatie en inzet in het Trefcentrum met Carnaval en Jeugddisco. 
Jullie hebben gezorgd voor veel plezier niet alleen op De Bunders maar voor heel de wijk. 


