
 

 

Pasen 

Pasen is het aloude verhaal van het nieuwe begin. 

We vieren het lijden van Jezus in de Goede Week en Zijn opstanding met Pasen. 

We zijn dan samen verbonden als mensen rond dit nieuwe begin. 

 

Ik werd getroffen dat die Paasgedachte ook zichtbaar was afgelopen dagen, bij de brand van de Notre Dame.  

Talloze mensen verzamelden zich bij de kerk en zongen en baden. “Christenen, Joden, Mohammedanen, agnosten en 

atheïsten, Parijzenaar, Fransman of wereldwijde toerist”, hoorde ik eergisteren de radioreporter zeggen, terwijl ik in 

mijn auto naar huis reed. 

Verbinding van mensen, daar gaat het om met Pasen. En in de kranten lees ik hoe donaties nu gedaan worden om 

de opbouw van de kerk mogelijk te gaan maken.  

Opstanding, wat is treffender met Pasen? 

 

Met onze kinderen vieren we ook Pasen op school.  

Afgelopen maandag waren ze op uitnodiging van de parochiewerkgroep St. Jozef in de kerk, om een gastles te 

krijgen over de Kruisweg. De veertien afbeeldingen van het lijden van Jezus en zijn wederopstanding. Zo delen we 

dit jaar het verhaal van Pasen met de kinderen.  

Morgen is het Paasontbijt: we eten dan matzes; het historisch Joods Paasbrood. 

We bedanken pastor Ad Vervest en de werkgroep voor hun inzet om dit verhaal aan de kinderen te vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenmiddag om 12.00 uur begint de Paasvakantie die dit schooljaar doorloopt tot en met zondag 5 mei.  

Maandag 6 mei gaan de schooldeuren weer open. 

Ik wens u -mede namens ons team- fijne Paasdagen en een plezierige vakantieperiode met uw kind(eren) toe. 

 

Gerard Molenkamp, 

schoolleider. 



 

Korte samenvatting medezeggenschapsraad (MR) vergadering 10 April, 2019 

Tijdens deze eerste MR vergadering in onze vernieuwde samenstelling werd na een korte voorstelronde beknopt 

gereflecteerd op de highlights in de cursus rondom MR die enkelen van de leden gevolgd hebben. Vervolgens 

kwamen mededelingen rondom personele bezetting en creatieve oplossingen daaromtrent aan bod. Ook nam de 

directeur ons mee in de eerste bespiegelingen betreffende de formatie 19-20 en hebben we ingestemd met het 

vakantierooster van het komende schooljaar. Wij kijken terug op een constructieve en positieve bijeenkomst.  

Tijdens onze volgende bijeenkomst komen o.a. de schoolgids, het nieuwe schoolplan en de definitieve formatie aan 
bod. Bij vragen of opmerkingen blijven wij te bereiken op het email adres: mr.debunders@stgboom.nl  
Omdat de MR van De Bunders aangevuld is met twee nieuwe leden, willen zij zich hieronder graag aan jullie 
voorstellen. 
 

 

Susanne Smulders - Als moeder van Marit, leergroep 2, en Fenna, leergroep 1, heb ik 
gereageerd op de open positie als lid van de medezeggenschapsraad van De Bunders.  
In het dagelijks leven ben ik lerarenopleider en relatiemanager bij Fontys Lerarenopleiding 
Tilburg.  
Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn rol als ouder betrokken te zijn bij het meedenken over het 
beleid van onze school. 

 

 

Jordi van Herel - Hierbij wil ik me graag voorstellen als nieuw lid van de MR. Vader van 2 
zoons waarvan de oudste Raz in groep 3 zit en Milow in groep 2.  
Verder werk ik als product manager bij TMPP group beter bekend van de Heras 
bouwhekken.  
Ik heb er zin in om samen met de andere MR-leden voor nog beter onderwijs op De 
Bunders. 

 
 
 

Activiteiten 

             Terugblik op de sportdag Sport4kids 

Vrijdag 12 april 08.30u was iedereen er klaar voor. De start 

van de sportdag. Op de fiets of met de auto vertrokken we 

naar de sportvelden. Wat was het koud, maar zeker een 

gezellige dag. Een leuke dag vol met spellen. Dank aan alle 

hulpouders voor het begeleiden van de groepen, voor het 

vervoer naar de sportvelden, voor het uitdelen van de ijsjes.  

    Uw hulp is erg gewaardeerd! 

 

 

Up-date schoolvoetbaltoernooi 2019. 
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Voor de groepen 1/2 , die op 3 mei spelen bij RKSV Oisterwijk, beginnen de wedstrijden om 11.20 uur en eindigen 

om 14.20 uur met daarna de prijsuitreiking. De wedstrijdtijden zijn reeds in handen van de coach; Stijn Bekkers. 

Graag allen een half uurtje van te voren aanwezig zijn. 

Voor de groepen 3/4/5, die op 31 mei spelen bij RKSV Oisterwijk, beginnen de wedstrijden om 10.25 uur en 

eindigen om 14.45 uur met daarna de prijsuitreiking. De wedstrijdtijden zijn reeds in handen van de coaches; Stefan 

Rossieau, Jelte de Gier en Jochem van de Wiel. 

Voor de groepen 6/7/8 heb ik de wedstrijdtijden nog niet. Wel zijn hier een paar wisselingen doorgevoerd, in 

overleg met de desbetreffende kinderen. 

-Teun Paijmans en Sjors Koenen gaan van Bunders 1 naar Bunders 3 

-Lukas de Graaf gaat van Bunders 1 naar Bunders 2 

-Julius van Wijnbergen en Nina Lam gaan van Bunders 3 naar Bunders 1 

Wanneer er nog vragen zijn hoor ik het graag: 

Esther van Caulil;  vancaulil@gmail.com 

 

 

ANWB Streetwise…………..verkeersonderwijs. 

Op woensdag- en donderdagochtend  8 en 9 mei zal ANWB Streetwise  
te gast zijn op onze school. Zij verzorgen een programma voor alle groepen: 
 
Toet toet (groep 1 en 2)  Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het 

oefenen met oversteken staan centraal. Daarnaast leer je waarom het zo belangrijk is 
om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.  

 
Blik en klik (groep 3 en 4) Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Je leert onder andere 

veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leer je begrijpen waarom je in de auto een gordel en 
autostoeltje moet gebruiken.  
 

Hallo auto (groep 5 en 6) Hallo auto leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 

remweg. Je neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! Ook het dragen van 
een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.  
 
Trapvaardig (groep 7 en 8) Trapvaardig traint je in praktische fietsvaardigheid. Je fietst over een uitdagend 

parcours en traint moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen en 
ook over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook rij je met een zware rugtas op. 
Hiermee bereiden we je voor op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.  
 
Wegafsluiting 

De Frans Halsstraat is gedurende ‘lestijd’ tussen de Durendaeldreef en de Bundersstraat afgesloten. 
De bewoners/onze buren worden hierover geïnformeerd. 

  
 

Vrolijk Pasen allemaal ! 
 
 
 


