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BundersInfo  

 
 
 
 

Ouderavond 10 september 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op dinsdag 10 september houden wij onze jaarlijkse Ouder Informatieavond. 
Wij vertellen u graag hoe wij werken in de Leergroepen, welke activiteiten dit jaar plaatsvinden en hoe in de basisgroep 
wordt gewerkt. 
 
U wordt ook geïnformeerd over activiteiten van de Medezeggenschapraad en Oudercommissie. 

• Leergroep I start om 19.00 uur tot 19.45 uur 
• Leergroep II en III starten om 20.00 uur tot 20.45 uur. 

De kinderen van Leergroep III mogen meekomen om zo aan u als ouders uit te leggen hoe zij werken en wat zij 
ervaren. 

 
Thee en koffie staan klaar. 
Wij ontmoeten u graag! 
 
Verder in deze editie informatie over verschillende activiteiten door onze eventmanager Ilse Franken en een aantal 
studenten die zich aan u voorstellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp 
schoolleider. 
 
 
 

Activiteiten en evenementen 
 

Schoolreis 
Op vrijdag 6 september vindt de jaarlijkse schoolreis plaats.  
 

Leergroep I en II gaan naar BillyBird in Volkel  
 
                       en Leergroep III gaat naar WipeOut Kids in Zoelen. 

 
 
Leergroep I en II zullen rond 15.15/15.30 uur terug zijn op school 
Leergroep verwachten wij rond 16.00 uur terug. 
 
Denkt u er aan uw kind een Bundersshirt aan te doen? 
We gaan er een mooie dag van maken! 
 
 
 

Mad Science 
Mad Science komt weer een bezoek brengen aan onze school! Op 1 oktober is er een promoshow voor kinderen van 
leerjaar 3 t/m 8. Daarna kunnen kinderen zich aanmelden voor deze naschoolse cursus. De cursus bestaat uit 6 
bijeenkomsten van 14.45-15.45uur, kinderen worden direct na school opgevangen. De startdatum is maandag 28 oktober.  
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Schooljudo 
We zijn weer begonnen met Judo. Dit keer staat het thema 
Samenwerken centraal. 
Alle groepen volgen vier judolessen die in het teken staan van 
sociale verbinding van de kinderen in de groep: Hoe ga je met 
elkaar om? Wat is wel en niet fijn? Hoe zeg je dat of laat je dat 
merken?  
Ook de leraren zullen mee de mat op gaan.  
We willen met de judo de groepsvorming positief beïnvloeden, 
vandaar dat we direct aan het begin van dit schooljaar al 
gestart zijn.  

 
 
 

Schoolfotograaf – vooraankondiging 
Op donderdag 26 en vrijdag 27 september komt de schoolfotograaf weer langs om alle kinderen op de foto te zetten. Ook 
broers en zusjes binnen de school kunnen onder schooltijd gefotografeerd worden. Broers en zusjes buiten de school 
kunnen na schooltijd op de foto gaan. Hiervoor komen t.z.t. inschrijflijsten op het prikbord naast het kantoor van Meneer 
Giel te hangen. Hierover later meer. 
Daarnaast ben ik nog op zoek naar hulpouders die tijdens de fotografiedagen kunnen helpen (zorgen dat alles volgens 
planning verloopt en iedereen er netjes uit ziet).  
Zin om te komen helpen?  
 
Stuur een mail  naar i.franken@stgboom.nl met de dag en tijd waarop je kunt. I 
Ik zoek hulp van 08.30-15.30uur (kun je alleen een ochtend of middag dan is dat ook al heel fijn). 
 

 

 Leren typen 
 
Veel Bunderskinderen leerden de afgelopen jaren typen bij de Typetuin. 
Lessen zijn -bij voldoende aanmelding- in het Wijkcentrum in school. 
Start: 2 oktober.  
 
Wanneer u de QR code scant verschijnt de inhoud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Even voorstellen 
 
 

Hoi allemaal,  
Ik ben Iris Roosen, 20 jaar oud en ik kom dit jaar stagelopen in Leergroep III. 
Ik zal te vinden zijn bij meneer Luc in basisgroep III E en op het Taalplein, voornamelijk op dinsdag. 
Dit is mijn afstudeerjaar van Pabo University in Tilburg. Een opleiding die de pabo met de 
universiteit combineert. Het eerste half jaar zal ik dan ook druk bezig zijn met de universiteit en na 
de kerstvakantie zal ik meer op De Bunders te zien zijn. 
Zelf woon ik in Heukelom en ben ik veel in Oisterwijk te vinden. 
Ik vind het leuk om bezig te zijn met dansen, zingen en musical. Ik heb afgelopen jaar ook 
meegespeeld met de V.O.S. in Oisterwijk.  
Hopelijk komt dat van pas aan het einde van het schooljaar. 
Ik heb er heel veel zin in en mocht u vragen hebben, kunt u me altijd aanspreken. 
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Hallo,  
Ik ben Daan van Wijk, 21 jaar oud en woonachtig in Haaren. Wellicht kent u mij van vorig jaar; ik heb 
hier een half jaar stage gelopen bij Juf Lieke Bluijs, een kwartaal gym gegeven en een kwartaal 
onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale tools op De Bunders.  
Ik zal het hele jaar stage lopen op het Leesplein van Leergroep II, bij dhr. Léon op ’t Hoog. Ik kijk hier 
met erg veel plezier naar uit en ben gemotiveerd om dit jaar af te studeren!  
In mijn vrije tijd fluit ik bij voetbalclub Nemelaer in Haaren, maak ik graag een reisje en zing af en toe 
op feestjes.  
Voor vragen kunt u altijd binnenlopen, ik ben aanwezig op dinsdag t/m donderdag. Graag tot ziens op 
De Bunders!  
 
 
 

Mijn naam is Jop Copal. Ik volg de opleiding voor onderwijsassistent bij het ROC in Tilburg. Ik zit in 
mijn tweede leerjaar. Mijn hobby’s zijn: muziek maken, sporten bij FitXpert en alles volgen van de 
Formule 1. 
Dit jaar is mijn stage bij De Bunders. Op dinsdag en donderdag kom je mij tegen in Leergroep I op het 
Taalplein.  
Ik heb er super veel zin in en ik hoop er een leuk en leerzaam jaar van te kunnen maken. 
 
 
 

 


