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BundersInfo  

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De grootste warmte hebben wij doorstaan. Dat was best wel puffen, maar het is ons gelukt. 
Nu volgt de laatste schoolweek waar eveneens veel energie inzit. 
 
Centraal staat het afscheid van onze groep 8 leerlingen. Dat zijn er 45. 
Dinsdag 2 juli in de middag gaan de groepen 3 t/m 8 naar Tiliander om de schoolvoorstelling te bekijken. 
’s Avonds is de musical ‘Feestplaneet’ te zien voor ouders, oma’s en opa’s en andere gezinsleden. 
Met raket ‘De Tierelier’ gaat de groep op afscheidsreis buiten de aarde. Maar onderweg ontdekken ze dat het óp aarde, 
helemaal niet zo saai is. Zeker niet voor groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaat. 
 
Op woensdag 3 juli zwaaien wij onze 8ste groepers uit, rond 10.30 uur op ons plein. 
Dat doen we traditiegetrouw met een schoolontbijt vanaf 10.00 uur en aansluitend met alle kinderen die een erehaag 
vormen. U bent van harte welkom om mee te zwaaien. 
 
Vanaf woensdags 3 juli gaan we ook opruimen: laatjes, kasten, groepslokalen. 
En ons oude schoolmeubilair. Wij hebben nog leerlingsetjes in de aanbieding, kijkt u verderop in de BundersInfo. 
In de vakantie komt er nieuw meubilair wat beter aansluit bij ons onderwijsconcept. 
 
In de eerste twee weken van de schoolvakantie vindt het laatste deeltje verbouwing plaats. 
Leergroep III met zes basisgroepen voor leerjaar 6,7 en 8, zal dan gehuisvest zijn waar nu Leergroep II is. 
Grootste voordelen: een groter werkplein voor Lgr III en de centrale toegankelijkheid van de bibliotheek met aan 
weerszijden het Leesplein van leergroep II en III. 
Leergroep II, met vier basisgroepen, zal op zijn beurt de ruimte van de huidige Leergroep III innemen. 
De directiekamer wordt opgesplitst in een kantoorruimte en een stille werkruimte voor leerlingen. 
Enfin, op de eerste schooldag 19 augustus, kunt u het allemaal met eigen ogen zien. 
 
Op vrijdag 5 juli om 12.00 uur vangt dan de zomervakantie aan. 
Maar voor die tijd sturen wij u vast nog een bericht, in ieder geval een met vakantiegroeten. 
 
Ik wens u met deze BundersInfo, mede namens ons team, vast een goed weekend toe. 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 

  
 

Op 18 juni heeft de laatste MR-vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. 

De MR heeft een evaluatie met toelichting mogen ontvangen van Leergroep III. Tevens werd er toegelicht dat de 

Leergroepen II en III gaan wisselen van lokalen/pleinen. De schoolgids 2019-2020 is besproken en de MR heeft hiermee 

ingestemd. In de vorige MR-vergadering was de groepsindeling al besproken, in de volgende vergadering wordt de 

begroting van het formatieplan toegelicht.  

Het schoolplan 2019-2023 is besproken en komt ook de aankomende vergadering terug. Vanuit de GMR is er een puntje 

aangedragen over de huisvesting, met name de klimaatbeheersing. Dit puntje blijft op de agenda van de GMR.  

De data voor de MR-vergaderingen in het schooljaar 2019-2020 komen ook in de kalender van SchouderCom. 

 

Met vriendelijke groet, 

De MR. 
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Gevonden voorwerpen 
Kijkt u nog even op de tafels bij het kantoortje van mhr Giel? 

Vrijdag 5 juli worden bruikbare zaken geschonken aan goede doelen en 
minder bruikbare zaken geschonken aan de afvalverwerker. 

 
 

 

 

Activiteiten 
 

Kamp Vught  

Gisteren zijn we met groep 8 naar kamp Vught geweest. We gingen naar kamp Vught, 

omdat we projecten moeten maken over de WO II. We werden in 2 groepen verdeeld. Ik 

zat in groep 1. Eerst werd er wat verteld. Daarna gingen we naar binnen. We gingen door 

een gang en kwamen toen weer buiten uit. Er stond een groot stuk betonnen grond met 

allemaal mini gebouwtjes. De gids vertelde dat de gebouwtjes barakken waren. Ze vertelde 

welke barakken voor wat waren. We gingen eerst bij de hekken van prikkeldraad staan. De 

gids vertelde dat als je te dichtbij kwam dat je dan werd beschoten. Toen gingen we de barak in waar iets verteld werd 

over de kleding. Daarna gingen we naar de badkamer. Toen gingen we naar het kindermonument en moesten we Roosje, 

Horst/Hans en het jongste kind zoeken op het monument. Toen gingen we naar de plek waar mensen werden 

gecremeerd. De gids vertelde over de mensen die gecremeerd werden. Ze vertelde dat de as in de bossen werd gegooid 

zonder ook maar een klein beetje respect. Dit gebouw was het enige gebouw dat nog het originele gebouw is. Daarna 

gingen we naar een monument in de grond. De familie en vrienden gingen naar het bos om de aarde waar de as in was 

gegooid in het graf te leggen. Het graf was het grond monument. We hadden daar even stilte (Ik wist niet dat onze klas 

zo stil kon zijn). Toen gingen we naar een ruimte zonder plafond. De gids vertelde dat er op een monument was geverfd. 

En wat ervan was overgebleven stond in grote blokken op de grond. Toen gingen we naar de slaapzalen en ze vertelde 

dat je moet proberen om het bovenste bed te krijgen, want dan heb je geen last van mensen die ziek zijn. Toen gingen 

we weer naar binnen door de gang en kwamen we weer uit bij de ingang. We bedankte de gids voor de informatieve 

rondleiding. En toen gingen we weer naar school.  

We zijn met de hele klas naar kamp Vught geweest in verband met ons project over de tweede wereld oorlog. Als eerst 

gingen we naar een soort plattegrond en daar werd wat verteld en daarna gingen we de barakken in ( die waren wel na 

gebouwd) en daar vertelde de gids  

dat ze met zessen op een bank moesten zitten en dat ze allemaal nutteloze klusjes doen gewoon om ze te pesten zoals 
het bos aan vegen en ze moesten in stapelbedden slapen en ze werden voor bijna alles gestraft als ze te dicht bij de 
hekken kwamen werd er op hun geschoten om ze bang te maken zodat ze niet meer bij het hek zouden komen. Er zijn in 
totaal maar vier mensen in heel het kamp ontsnap. Er was geen gezond drinkwater en veel te weinig eten.er waren ook 
oven, voor mensen , als er iemand overleed dan werd dat persoon zonder respect verbranden daarna werd de as in het 
bos weggegooid, totaal zonder respect. Later gingen mensen de as terug zoeken en ze dachten dat ze niks zouden vinden 
mar ze vonden heel veel en toen groeven ze een kuil en daar deden ze de as in. Het gat was niet groot genoeg en toen 
werd er nog een bij gemaakt . En die gaten lagen naast het crematorium. Het crematorium in nog het originele gebouw. 
Ik vond het een hele bijzondere uitleg en ik heb er zeker wat geleerd en ik zou het graag nog een keer willen doen !!  
Groetjes van Cato. 
 

 

Kamp Vught  2 

We kwamen aan en we moesten naar een soort stenen plaat  waar heel 

kamp Vught te zien was. Daarna legde hij wat uit en daarna gingen we naar 

een barak. Eerst zei hij dat we per bankje 6 kinderen op moesten. Hij liet ons 

zien dat dat altijd moest en dat was niet zo fijn hoor. We zijn ook langs een 

monument geweest waar alle kinderen op stonden die zijn overleden door 

dat ze met de trein zijn vervoerd in de oorlog ,de jongste heeft 6 dagen 

geleefd daar weren we wel echt geraakt door. 
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Toen we door de slaapkamers liepen voelden we een beetje het gevoel hoe het was en ze vertelden ook dat je best boven 

kon liggen want onder iemand kreeg misschien diarree over je heen of plas, dat was wel echt vies en vervelend om over 

na te denken. Ze kregen ook nog is weinig te eten. Ze hebben ons ook verteld dat als je overleden was en gecremeerd 

werden en gooide de as heel respectvol ver weg buiten het kamp en na de oorlog hebben veel mensen de aarde waar dat 

lag opgepakt een op een hoop gegooid en er een monument van gemaakt daar waren we even stil en dachten aan 

iemand die je kent of aan de mensen in de oorlog die zijn overleden. Op het eind van de rondleiding vertelden ze dat er 

mensen op de nacht voor de brijnding hebben mensen op grafstenen met zwarte verf proberen de namen te verwijderen 

dat was echt gemeen en dat was wel het meest gemene wat je kan doen   

  

Made by Floor & Valerie uit groep 8!!!  

 

 

Nieuw en oud meubilair 
 

Wij gaan ons oude schoolmeubilair, met name leerlingtafels en stoeltjes, vervangen. 
Tevens hebben wij nog wat stalen kasten en grote tafels. Graag geven wij u gelegenheid deze van ons over te 

nemen voor een vriendelijke prijsje.  
Heeft u daar belangstelling voor? Mailt u dan naar Suzanne Marinussen: s.marinussen@stgboom.nl 

Vrijdagmiddag 5 juli kunt u het komen ophalen. 

Het meubilair wat wij over houden krijgt een bestemming op een school(tje) in Kameroen: 

        http://www.kameroenwerkt.nl/ 
 

    
 

 Tafel en stoeltje  € 15,00        bureau 200x100 cm (zonder PC) € 40 
 

 
 

 

 
 

Roldeurkast(zonder inhoud) 
ca. 200 x 100cm   € 15,00 

 
 

 
            werktafel 160x80 cm   € 5,00 
 

 

 

 
 Dossierkast 4 laden voor hangmappen 
 Kan op slot  €  40,00     
           

 

     

 

Spelregels:             Ikea opberglades: 6 of 10  € 5,00 
-Mailen t/m 2 juli naar: s.marinussen@stgboom.nl 

-Registratie op volgorde van binnenkomst 
-Meubilair kan vanaf donderdag 4 juli 14.30 uur opgehaald worden t/m vrijdag 5 juli 15.00 

-Contant afrekenen 
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Zomeractiviteit:  vakantieschool 


