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                               BundersInfo 

     

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
‘De geest krijgen’, een uitdrukking die we wel kennen, maar een die zijn oorsprong vindt in het Pinksterfeest. 
Nadat Jezus met Hemelvaart terug naar de hemel ging -zo vertelt het verhaal ons- waren de apostelen bijeen met 
Pinksteren. De ruimte waar zij waren vulde zich met een windvlaag en zij zagen boven ieders hoofd vurige tongen.  
Zij werden vervuld met de Heilige Geest en spraken in allerlei talen tegen elkaar. 
Van daar uit werd hun missie duidelijk: de vonk van het Christendom sprong daar over. De basis werd gelegd. De leer zou 
over de hele wereld verkondigd gaan worden. Ze kregen er zin in en gaven er zin aan. 
 

Juist in deze periode is zo’n zelfde ‘begeestering’ op vele scholen merkbaar. Ik doel hier niet zo zeer in het religieuze, maar 
meer in de afronding van het huidig schooljaar en de voorbereiding op het nieuwe. 
Op donderdag 20 juni gaan alle kinderen kennismaken in de groepen voor het nieuwe schooljaar. Tweederde blijft in zijn 
eigen leergroep en een derde van de kinderen gaat naar een volgende leergroep of naar het voortgezet onderwijs. 
Er komen ook nieuwe gezichten op school, vertrouwde gezichten gaan weer weg. Ieder volgt zijn pad in deze wereld. 
 
We staan ook aan de vooravond van een nieuwe planperiode voor onze school: 2019-2022. 
Wat gaan we de komende jaren ontwikkelen? Hoe gaan we verder met onze werkwijze? Welke nieuwe inzichten gaan we 
verkennen? Hoe geven wij ons werk samen met de kinderen en u, zin? Hoe geven wij zin aan ons samen leven op school, 
thuis en in de maatschappij?  
 
Met Hemelvaart deden ook een aantal kinderen van onze school hun Eerste Heilige Communie in de Petruskerk: 
zin geven aan geestelijk leven en aan de vertaling daarvan in dagelijks handelen. 
Namens ons team feliciteren wij: Philippe, Yannick, Lot, Robin, Lotte, Kyara en Fleur en hun ouders. Jullie zullen vast een  
mooie, speciale dag hebben gehad.   

 
De geest krijgen, zingeving, dat is wat Pinksteren ons verteld. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens ons team, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 

 

 

 
 
Dinsdag 18 juni komt de MR bijeen om 19.15 uur in de teamkamer. 
Op de agenda staan: 
 

1. Opening          
2. Mededelingen Directie 
3. Notulen overlegdeel vorige vergadering 

4. Input vanuit oudercommissie 
5. Inrichting leergroep III 
6. Schoolgids 2019-2022 
7. Formatieplan 2019-2020 
8. Schoolplan 2019-2022 

 
Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u zich even aan via: mr.debunders@stgboom.nl 
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Oudercommissie : oproep voor nieuwe leden 

 
Voor het komend schooljaar zoeken wij versterking van de OC. 
  
Wat doet de OC? 
De OC is een enthousiaste groep ouders die tot doel heeft de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen. 
De OC organiseert allerlei schoolactiviteiten voor leerlingen zoals de sportdag, Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, 
Pasen, de Bundersdag, project Goede Doelen en de Open Inloop voor nieuwe leerlingen. Dit gebeurt in overleg met de 
leerkrachten en/of de eventmanager.  
  
De OC heeft verder naar de MR een signalerende taak. Dit houdt in dat zij contact opneemt met de MR indien er zaken 
zijn die de aandacht van de MR behoeven. Richting de leerkrachten en de directie stelt de OC zich eveneens signalerend 
op. 
  
Meld je aan 
Ben je actief en betrokken bij school en vind je het leuk om toe te treden tot de OC? Stuur dan een mail naar 

ouderraad.debunders@stgboom.nl of neem contact op met Nicole van Wijnbergen of Floor Frenken. 
  
We kijken uit naar je reactie, 
namens de OC, 
  
Nicole van Wijnbergen-Steegmans (0615135215) 
Floor Frenken-Maas (0624243323) 

 
 

Bericht uit de Teamkamer 
 
Dit schooljaar hebben we nogal wat pech met de gezondheid van een aantal teamleden. Zij zijn inmiddels langdurig 
afwezig en verschillende vervangers zijn ingezet. Dat leidt geregeld tot meer onrust dan wij wensen, maar anderzijds is 
het niet anders dan als het is. 

 
-Mhr. Giel is inmiddels aan het re-integreren. Hij zal tegen de zomer weer volledig aanwezig zijn. 

-Onze onderwijsassistentes juf Els (Leergroep I) en juf Hennie (Leergroep II) hebben ernstige blessures aan hand en voet.   

 Uitzicht op volledig herstel is er nog niet echt. Zo af en toe zijn ze even op school. 

-Juf Tessa (Leergroep II) zal komende periode gedeeltelijk terugkeren, maar nog niet in de groep als leerkracht. 

-Gymleraar mhr.Bas en juf Suzanne (Leergroep I) ‘hobbelen’ op krukken rond. Sportief als zij zijn liepen zij blessures op 

 aan de enkel respectievelijk knie. Ook hier zal volledig herstel niet plaatsvinden voor de zomer. 

 
 

Activiteiten 
 

Schoolkamp groep 8 
De kinderen gaan van 11 t/m 14 juni naar ’t Kraanven te Loon op Zand. 
Komt u ook uitzwaaien? Dinsdagochtend 11 juni ca. 10.00 uur vertrekken zij per fiets 
Vrijdag 14 juni rond 14.00 uur zijn ze weer terug en onthalen wij ze met alle kinderen op het 
schoolplein. U bent van harte welkom! 

 

Meesters-en juffendag  
Op woensdagochtend 12 juni is het meesters- en juffendag in leergroep I en II.  
Wij vieren dan de verjaardagen van de meesters en juffen.  
Verdere informatie over deze feestelijke ochtend ontvangt u via de leerkrachten. 
 

Iedere maandagmiddag na school repeteert Geert Gijsbers met een achttal kinderen voor een 
mooi theaterstuk. Deze Star Class zal op maandag 24 juni tussen 16.00-16.30u laten 

zien wat zijn tijdens deze lessen gedaan/geleerd hebben. De voorstelling is in de grote gymzaal.  
U bent van harte welkom om te komen kijken.   
  

 

Leren typen met Typetuin in het wijkcentrum op school 
Van oudsher bieden wij via Typetuin deze naschoolse activiteit aan. 
Op woensdag 2 oktober start de cursus om 14.00 uur. 

       Inschrijven kan via: www.typetuin.nl 
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Rapporten en ouderavonden 
Groepsindelingen 2019-2020 en kennismakingsmiddag voor kinderen 
Infoavond Leergroep III 

 
In Leergroep I krijgen ouders van jongste kinderen een verslag van de eerste periode op onze school. 
In Leergroepen II en III volgen de gebruikelijke rapporten. 
Vrijdag 7 juni krijgt Leergroep II het rapport mee naar huis en zijn de gesprekken gepland op 17 en 20 juni, een en ander 
i.v.m. de zwangerschap van juf Linda Dankers. 
 
Donderdag 20 juni gaan de rapporten(en het verslag) van Leergroep I en III mee naar huis.  
Vanaf 17 juni kunt u intekenen voor een gesprek. Deze worden gehouden in de week van 24 juni. 
De preadviezen VO voor leerjaar 7 vinden ook op deze avonden plaats. 
Via de Schoudercom-app krijgt u nog een uitnodiging. 

 
De groepsindelingen voor het nieuwe schooljaar zullen donderdag 13 juni bekend worden. 
Op donderdagmiddag 20 juni gaan alle kinderen deels in hun nieuwe Leergroep en soms ook met een nieuwe meester of 
juf kennismaken. Ook de instromende kinderen per 19 augustus zullen dan in de groepen komen kennismaken. 
 
Leergroep III wordt in het nieuwe jaar uitgebreid met leerjaar 8. 
Op maandag 17 juni om 19.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de ouders van Leergroep III, dus ook de 
ouders van oudste kinderen in de huidige Leergroep II; zij gaan immers over naar III. 
 

 
Piekdrukte  ’s morgens rond tien voor half negen: bijna 400 kinderen komen dagelijks naar onze school. 
Dat valt niet altijd mee met ander verkeer wat tussendoor fietst en de vele auto’s die geparkeerd staan en worden. 
 

Om onnodig autoverkeer te voorkomen is er een ‘loop- en fiets’-afspraak op onze school.  

Woont u in het gebied van de Groenstraat, Julianalaan, Moergestelseweg en Baerdijk dan wordt u 
verzocht uw kind lopend naar school te brengen of te laten gaan.  
Kinderen die buiten dit gebied wonen, kunnen op de fiets komen. Het spreekt voor zich dat wij 
autogebruik zoveel als mogelijk willen beperken.  
 
Stilstaan en parkeren op de verhoogde vlakken bij de toegangen van de 
school is niet toegestaan vanuit veiligheidsoogpunt. 

                               Denkt u bij het parkeren aan de uitritten van onze buren? 
 

 

Bunders  app 
Meer en meer komen berichten naar u toe via onze school-app van SchouderCom. Dit woord staat voor 
School Ouder Communicatie. 
U kunt inmiddels ook de jaarkalender van de school raadplegen en u zult ook vaker uitnodigingen 
ontvangen via deze app. 
Heeft u vragen? Mail dan naar Erwin Klaasse, leerkracht groep 8: e.klaasse@stgboom.nl 

 
 

Vrijdag 21 juni is de laatste studiedag van dit jaar. Er zijn die dag geen lessen! 
 
 

Terugblik Bundersdag 

 
Met een vernieuwde opzet vierden wij op 24 mei de 44ste verjaardag van de school: De Bundersdag. 
Ouders van onze Oudercommissie en onze tijdelijke eventmanager Claudia, hadden activiteiten georganiseerd om er echt 
een middag voor de kinderen van te maken.  
Talloze workshops gaven ruimte aan de kinderen om hun creativiteit en expressiviteit te laten zien. En via Twitter waren 
alle activiteiten te volgen. Speciale ‘rondreizende’ verslaggevers (leerlingen Leergroep III) maakten opnamen bij de 
activiteiten die dan in het restaurant (Trefcentrum) te zien waren. 
 
Vele vrijwilligers hielpen ons vanuit hun eigen vakgebied. We zijn hen en onze werkgroep daar dankbaar voor. 

Wij kijken terug op een geslaagde dag. 
 

Foto impressie op de volgende pagina. 

Reminders     
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