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BundersInfo  

 
 

En dan gaan ze…. 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar is om. 
Traditiegetrouw staat de laatste week in het teken van 
afscheid nemen. Met name van onze oudste leerlingen 
uit groep 8. 
 
Dinsdagmiddag voerden zij de musical Feestplaneet op 
voor al onze kinderen van groep 3 t/m 7 in Tiliander en 
dinsdagávond was de zaal tot de laatste stoel bezet 
toen ouders, oma’s en opa’s en andere familieleden de 
voorstelling bijwoonden. 
 
Groep 8; hun acht jaar op De Bunders zit er nu op en 
zij gaan een nieuwe weg volgen in het voortgezet onderwijs.  
Blij en opgewekt en ook zo af en toe met een traantje werden ze door alle kinderen van onze school gisterochtend 
uitgezwaaid. Op weg naar hun nieuwe bestemming. 
Wij wensen hen en hun ouders een mooie toekomst met hun nieuwe schoolloopbaan toe. 
 
Ook in ons team nemen wij afscheid van enkele collega’s: juf Linda van de Ven die in haar woonplaats Breda op een 
school gaat werken, juf Tabitha Heijmans die vertrekt met haar rugzak voor een lange reis, onze vervangende conciërge 
mhr. Martien nu mhr. Giel weer grotendeels hersteld is en ook onze gymleraar mhr. Bas. Hij liet gisteren weten een 
fulltime functie bij de gemeente Tilburg te hebben aanvaard. Dat is voor hem fijn, voor ons jammer. Vandaag heeft hij de 
kinderen gedag gezegd. En zijn wij inmiddels bezig met het vinden van een nieuwe gymleraar m/v. 
 
Ik wens u met deze BundersInfo, mede namens ons team een fijne zomerperiode toe. 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

 

 

Geslaagd 
Claudia Copal (links) en Carolijn van Rooij (rechts) liepen afgelopen schooljaar stage 
op onze school voor de opleiding onderwijsassistent. 
Beiden hebben hun diploma behaald. Proficiat.  
In het midden onze Anjes, zij begeleidde hen bij de stage. 
 
Claudia verving ook onze eventmanager Ilse Franken tijdens haar zwangerschap. Zij 
deed dat -vooral achter de schermen- op voortreffelijke wijze o.a. bij de Bundersdag. 
Dank je wel Claudia. Zij gaat deels als onderwijsassistent en als eventmanager aan 
de slag op De Molenhoek. 
 

Carolijn van Rooij zal na de zomer als onderwijsaasistent op onze eigen school aan de slag gaan in Leergroep I.  

Samen met de huidige onderwijsassistent Els Schreuder hebben wij dan de hele week extra ondersteuning in deze 
Leergroep met jongste kinderen. 
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Afscheid…. 

 
 

 

 
 

Activiteiten 
 

Slotvoorstelling Starclass theater 
Op 24 juni werd de gymzaal omgetoverd tot een theater voor de StarClass. 
De kinderen speelden voor ons de voorstelling Droomland die zij met Geert Gijsbers 
gerepeteerd hadden.  
Ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's genoten van een leuke voorstelling. 
Ook de kinderen van de BSO kwamen kijken. Met een luid applaus werd de 
voorstelling afgesloten. 

 

 
 

 

 
 

 
 

        

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Vrijdag 5 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie 
 

Namens ons hele teamwensen wij jullie een fijne vakantieperiode toe.  
 
                     Graag weer tot maandag 19 augustus. 

Meer foto’s groep 8 

Beste ouders en leerlingen, 

Wat heb ik een fijne tijd gehad op de Bunders! 
In september mocht ik startte met mijn stage in leergroep II. In maart vervolgde ik 
mijn stage in leergroep I. Ik kreeg het aanbod om een deel van de taken van Ilse als 
event manager over te nemen en ook dat heb ik met heel veel plezier gedaan!  
Dankjewel allemaal!  
Ik wens iedereen een fijne vakantie.  
Groetjes, Claudia Copal 


