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BundersInfo  

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanmiddag hielden wij onze kennismakingsmiddag voor het nieuwe schooljaar. De kinderen hebben kennisgemaakt met 
de nieuwe groep en soms ook met nieuwe kinderen die op 19 augustus starten. Dat zijn er ongeveer 23 voornamelijk 
vierjarigen. Er komen ook nog wat oudere kinderen uit enkele gezinnen die nog ‘onderweg’ zijn vanwege verhuizing in de 
zomer. 
Groep 8 ging vanmiddag op pad om hun nieuwe school in het voortgezet onderwijs te gaan bezoeken. 
Deze uitwisselingsmiddag vindt in heel Oisterwijk en Tilburg en omgeving plaats. Dat is best bijzonder om dit zo te 
organiseren omdat het om zo’n honderd scholen gaat. Hoewel je het dus niet zo ziet, is het wel een groot evenement. 
 
Er zijn nu nog twee schoolweken voordat de zomervakantie begint. U zult vast gemerkt hebben dat dat ook drukke weken 
zijn zowel in het lesprogramma als in de organisatie daarachter. Veel groepen maken excursies of hebben nog een 
feestelijke viering, er zijn nog een anatal oudergesprekken en de rapporten zijn klaar. 
Morgen, vrijdag de 21e staat er nog een studiedag op het programma. Er zijn dan geen lessen. 
 
Wij nemen dit schooljaar afscheid van twee van onze collega’s: 
-juf Linda van de Ven, Leergroep I, gaat na de zomer in haar woonplaats Breda werken. 
 Linda heeft zo’n tien jaar op onze school gewerkt en met haar verliezen wij een fijne en betrokken collega. 
 Zij is woensdag 26 juni voor het laatst in haar groep. Dus als u haar nog gedag wilt zeggen……………… 
 
-juf Tabitha Heijmans, ook Leergroep I, gaat na de zomer een grote reis maken. 
 Zij is studeerde vorig schooljaar bij ons af en bleef dit jaar dus in Leergroep I. Haar afstudeeronderwerp ging over  
 ‘portfolio’s’ en de mogelijkheden om op een andere wijze over en met kinderen over hun ontwikkeling en prestaties te 
 praten. Op basis van dit onderzoek gaan wij dat komend schooljaar ook anders doen. Maar daarover later. 
 Tabitha is op donderdag 27 juni voor het laatst in haar groep. 
 
-juf Linda Dankers gaat met zwangerschapverlof. Onze afstudeerstudent Anne Streur vervangt haar tot de zomer.  
 Na de zomer komt mhr. Klaas van Rosmalen in de groep tot begin december, dan is  Linda weer terug.  
Wij wensen haar een prachtige nieuwe en vast ook andere toekomst toe met de komende gezinsuitbreiding. 
 
-mhr. Martien, onze tijdelijke conciërge, werkt volgende week vrijdag 5 juli voor het laatst. Hij heeft ons geweldig 
 geholpen met zijn vervanging voor mhr. Giel. 
 Giel zal na de zomer weer helemaal terug zijn, op de woensdag na. Dan gaat hij genieten van ouderenverlof. 
 
Ik wens u met deze BundersInfo, mede namens ons team, vast een goed weekend toe. 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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Door gebrek aan geld is het in steeds meer gezinnen niet mogelijk om 
kinderen te laten meedoen op school, bij een vereniging of sportclub. Vanaf 

2019 is Stichting Leergeld Oisterwijk actief. Deze stichting wil alle kinderen uit 

de gemeente Oisterwijk mee laten doen op school, met sport, muziek of 
andere kunstzinnige vorming.  

Doordat Stichting Leergeld het lidmaatschap van een vereniging of sportclub 
betaalt of (een deel) van de schoolkosten voor haar rekening neemt, kunnen ook kinderen uit gezinnen met 

een laag besteedbaar inkomen, meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. 

Raadpleeg voor meer informatie de website: https://www.leergeld.nl/oisterwijk/ 
 

 

Activiteiten 
 

We zijn met groep 8 naar het Rijksmuseum gegaan. Op de heen weg 
was er een beetje gedoe in de bus maar eenmaal bij het Rijksmuseum 
ging het prima maar we moesten wel best lang wachten voordat we 
naar binnen konden. Toen we binnen waren kregen we groepjes met 
een gids, die gids had een grote tas met van alles er in zoals potjes 
met geuren die pasten bij verschillenden schilderijen, de 
hoofdingrediënten van verf en soorten stof wat ze vroeger gebruikten.  
 
We zijn op veel plekken geweest zoals een nagemaakt schip, de 

bedreigde zwaan en nog veel meer maar het leukste was de Nachtwacht want wij en meneer Erwin hadden 
op een site de geheimen van de nachtwacht ontdekt en dat zagen we daarna terug in het schilderij. Na een 
korte tijd was het al klaar daarna gingen we dansen met twee aardige straatmuzikanten toen waren we 
helemaal moe van de dag en hadden ook nog eens lange file, in de bus hadden we nog een Engelse film 
gekeken eerlijk gezegd was die best saai de terug rit was heel lang maar we hadden het overleeft toen 
kwamen we terug en ging iedereen snel naar huis.  
 

Groep 8 kamp 2019  
We gingen maandag rond 10 uur op de fiets. We hadden na 
ongeveer 1 uur de eerste stop bij de Rustende Jager. Toen we 
verder fietste hadden we na 3 kwartier een stop bij de Roestelberg. 
Na een half uur kwamen we aan op het kampadres: het Kraanven. 
Het fietsgroepje van juf Mariëlle kwam een half uur later. Dit kwam 
omdat zei een kitten hadden gevonden, Kampi werd hij genoemd. 
Toen iedereen er was hebben we de koffers uitgepakt 
en Kampi overgedragen aan de dierenambulance.   
S 'avonds gingen we naar het bos. Daar zaten heel veel 
processierupsen. Er zijn kinderen die het goed na kunnen 
doen. Toen stuurde ze ons naar bed. We waren alleen niet van plan 
om te gaan slapen. Uiteindelijk sliep iedereen.   
Toen iedereen wakker was (Door pannen) gingen we ontbijten. Het was jammer dat het regende, anders 
konden we buiten ontbijten. Later in de ochtend gingen we Crazy88 spelen. Dan kreeg je 88 opdrachten om 

uit te voeren. In de middag gingen we zwemmen. We moesten een half uur 
door de regen fietsen. Maar het was wel leuk. Daarna gingen we 
voorbereiden voor het gala. Als we binnen waren kwamen we in een casino. 
Daar gingen we leuke spelletjes spelen die ze in het casino ook doen (Black 
Jack, Roulette, enz.) de volgende gag gingen we naar de Efteling. Ook dat 
was leuk.  In de avond gingen we allemaal vlug slapen. Toen er een paar 
kinderen wakker waren maakte ze vlug de andere kinderen wakker. We 
hadden namelijk het plan om de leraren wakker te maken met pandeksels. 
Toen we op de fiets sprongen hadden we de koffers ingeleverd bij Meneer 
Giel en vertrokken we. We hebben nog frietjes gegeten bij 
Frituur Panneschuur en toen waren we weer terug. Het was een hele leuke 
week.  

 

Stichting Leergeld Oisterwijk 

https://www.leergeld.nl/oisterwijk/
https://www.leergeld.nl/oisterwijk/
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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 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Dossierkast 4 laden voor hangmappen 

 Kan op slot  €  40,00     
          werktafel 160x80 cm   € 5,00 

 

     

 

   Spelregels: 
   -Vaste prijs 
   -Mailen t/m 2 juli naar: s.marinussen@stgboom.nl 
   -Registratie op volgorde van binnenkomst 
   -Meubilair vrijdag 5 juli vanaf 12.00 uur  
                                                          zélf uit school halen 
   -Contant afrekenen 
    
 

 
 Ikea opberglades: 6 of 10  € 5,00 
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       WONDERLAND:  Herhaald bericht: 

 
       Inschrijven maandag 24 augustus 19.30-21.00 uur     

       Wijkgebouw Waterhoef 

           Info:   www.wonderland-oisterwijk.nl 
 

  
 

Zomeractiviteit:  vakantieschool en Wonderland 


