BundersInfo

“Goedemorgen, nee Leergroep II, is aan de andere kant”
“O, jullie zijn Leergroep III, da’s die kant op.
“Nee, juf Sanne zit hier niet meer, hier is nu een Stille Werkruimte voor de
kinderen én mijn nieuwe kantoor”.
Ja, beste ouders/verzorgers,
het waren zo maar wat opmerkingen die ik afgelopen maandagochtend tegen enkelen van u maakte. Leergroep III, met
zes basisgroepen voor de leerjaren 6,7 en 8 en Leergroep II met vier basisgroepen hebben geruild van locatie. Daarbij is
de ruimte met name op de werkpleinen evenwichtiger verdeeld en zijn de Leergroepen overzichtelijk bij elkaar
gegroepeerd.
Als u al op school bent geweest heeft u ook vast al gezien dat wij nieuw meubilair hebben aangeschaft.
Meubilair wat past bij ons onderwijs: niet elk kind meer aan hetzelfde soort tafeltje, maar groepstafels, statafels, ronde
tafels in verschillende hoeken en plekken in de school. Lichte tinten en oranje stoelen. Met de verrijdbare kasten kunnen
we in en rond de lokalen zo beter uitdagende leeromgevingen creëren: hoeken waar iets valt te beleven, waar de kinderen
samen met andere kunnen werken. Waar ruimtes en leermaterialen open en toegankelijk zijn en kinderen uitdagen er mee
aan de slag te gaan.
Ons team is ook op enkele plaatsen (tijdelijk) gewijzigd. Eind vorig schooljaar aanvaardde onze gymleraar mhr. Bas een
functie elders. Maar gelukkig hebben wij in de zomer een nieuwe gymleraar gevonden: mhr. Joost. De kinderen hebben
hem inmiddels allemaal al een keer ontmoet. Hij stelt zich in een volgende BundersInfo nog even aan u voor.
Voor juf Tessa zijn twee vervangers in Leergroep II op het Kunstplein: juf Marieke en juf Mariëlle. Ook in Leergroep II is
mhr. Klaas op het Rekenplein. Hij vervangt juf Linda. Mhr. Klaas blijft na deze vervanging aan ons team verbonden omdat
juf Linda parttime gaat werken.
Onze hele team bestaat nu uit 35 medewerkers, waarvan twaalf mannen, waarvan er negen lesgeven. En dat is best
bijzonder in onderwijsland.
De eerste paar weken van het nieuwe schooljaar staan ook altijd in het teken van groepsvorming.
Hoe willen we fijn werken in onze basisgroep. Welke afspraken horen daarbij? Hoe ga je met elkaar om? Hoe geef je aan
wat fijn is en minder fijn of wat je eigen grenzen zijn.
Vanaf komende week zal voor de tweede keer ook
‘Schooljudo’ worden ingezet in dit groepsproces. Vorig jaar
werkten wij met het thema Vertrouwen, nu staat
‘Samenwerken’ centraal.
Er is voor elke Leergroep een serie van vier lessen op een
heuse judomat en in judopakken in de
Speelzaal/Beweegplein van Leergroep I.
Nieuwe wereldburger
Op 27 juli kwam Mats, de zoon van juf Linda Dankers, Leergroep II/Rekenplein op de wereld.
Wij wensen juf Linda en haar man veel geluk met hem toe.
Zelf wens ik u en uw kind(eren), mede namens ons team, een heel fijn nieuw schooljaar op De Bunders toe.
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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Foutje in kalender
Van de coördinator van de Leergroep kreeg u eind vorige week een brief met activiteiten.
De Algemene Ouder Informatieavond is op dinsdagavond 10 september gepland.
In de Schoolgids, die u begin van deze week ontving, staat abusievelijk op de Jaarkalender 17 september vermeld.

De MR komt dinsdagavond 27 augustus om 19.00 uur bijeen op de school.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen Directie
3. Notulen overlegdeel vorige vergadering
4. Input vanuit oudercommissie
5. Schoolplan 2019-2023: instemming van de MR
6. Ambitiegesprek rondom meerjarenbegroting:
wat zijn de plannen en een algemene toelichting op de begroting door directie.
7. Rondvraag
Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Stuurt u dan een e-mail naar: mr.debunders@stgboom.nl

Communicatie
Onze communicatie naar u ouders verloopt via de SchouderCom-app: School Ouder Communicatie
Vanuit de Leergroepen krijgt u in de week na elke schoolvakantie een informatiebrief.
Algemene schoolinformatie staat in de BundersInfo die eens in de twee à drie weken verschijnt,
afhankelijk van het nieuws en komende activiteiten.
Op de website vindt u actuele documenten als Schoolgids, Jaarkalender, Verlofregeling en ook de BundersInfo.
Nieuwe ouders krijgen een Uitnodigingslink van Schoudercom. Wanneer u deze bevestigt bent u aangesloten op
de app. De app zelf kunt u downloaden in de app-store. Inloggen kan ook via www.bunders.schoudercom.nl/inloggen
Is uw kind ziek, dan kunt u dat ook via de app melden. U logt in en selecteert dan de leerkracht van de basisgroep.
De app zorgt er voor dat alle leerkrachten van de Leergroep dan weten dat uw kind ziek is.

Toegang tot de school
We zijn
Om dat
•
•

inmiddels met zo’n 380 kinderen op school.
bij begin en eind van de schooldag in goede banen te leiden hebben we de volgende afspraken gemaakt:
Leergroep I gaat via de ingang aan de parkzijde naar binnen en buiten
Leergroep II gebruikt aan het begin en eind van de dag de buitentrap, die wij voor de veiligheid hebben voorzien
van een extra leuning.
•
Leergroep III gebruikt de ingang aan de Frans Halsstraat.
De ingang aan de Vogelslaan is enkel voor ouders die het kinderdagverblijf bezoeken en daarna de school in lopen met
een ouder kind.
Ook voor naar school toe gaan zijn er afspraken:
•
lopend indien u binnen de ring Julianalaan, Moergestelseweg, Groenstraat, Baerdijk woont
•
met de fiets indien u daar buiten woont.
•
met de auto: vanwege beperkte parkeercapaciteiten: liever niet.
Komt u toch met de auto? Parkeert u die dan niet op het verhoogde vlak van de Rembrandt van Rijnstraat en van de
Bundersstraat. Het oversteken voor kinderen wordt daardoor onoverzichtelijk.
Met dit in het achterhoofd gaat het vast een toegankelijk schooljaar worden!
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