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Oproep Brabantsverkeerslabel: 
“Ook u wilt vast dat uw kind veilig naar en van school gaat.   

Maar wellicht wilt u ook zelf meewerken aan een 

verkeersveilige schoolomgeving voor alle kinderen” 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Onze school heeft een aantal jaren geleden het Verkeersveiligheidslabel behaald. Elk jaar wordt er gekeken of we 
voldoen aan de eisen om dit label te mogen behouden. Het hebben van een verkeersouder is daar een onderdeel van.  
Wij hadden twee verkeersouders. Van een er van zitten de kinderen inmiddels op het VO. De andere ouder heeft vanwege 
persoonlijke omstandigheden moeten afhaken. 
 

• Daarom zoeken wij nu liefst twee nieuwe verkeersouders. 
 
U houdt zich bezig met verkeersbeleid samen met andere Oisterwijkse scholen, de wijkagent en de verkeersambtenaar 
van de gemeente. Onze eventmanager Ilse Franken coördineert een en ander voor onze school. 
De tijdsinvestering zal drie à vier bijeenkomsten zijn van ca. 1,5 uur met de verkeerswerkgroep en enkele uurtjes vooraf 
om te zien wat voor De Bunders belangrijk is.  
 
Verkeersouders helpen om een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen mogelijk te maken. Zij zetten verkeersveilig-
heid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid.  
Activiteiten zijn het organiseren van fietsverlichting controle, het dode hoek project, ANWB Streetwise enz. 
 
Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school. Ouders spelen ook een belangrijke rol. Door ouders actief te 
betrekken kunnen zij samen werken aan de verkeersopvoeding van de kinderen.  
 
Interesse om u aan te melden als verkeersouder? Stuur een mail naar i.franken@stgboom.nl 
Ik beveel het u van harte aan. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van De Bunders, 
 

Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 

 

 

 

 

Schoolkalender in SchouderCom 
De jaarkalender van onze school is in SchouderCom geplaatst.  
Zo bent u altijd op de hoogte van alle activiteiten die op school plaats vinden. 
De Jaarkalender vindt u ook in de digitale schoolgids en op onze website: www.bunders.nl 
 

Uw kind ziek? Ook dan gebruikt u liefst deze app. E-mailen of bellen hoeft niet meer. 
Graag ’s morgens voor 08.00 uur. De leraren kunnen dan in hun planning met de afwezigheid van 
uw  kind rekening houden. 

 
Problemen met SchouderCom? Mailt u dan met Erwin Klaasse: e.klaasse@stgboom.nl 
 

mailto:i.franken@stgboom.nl
http://www.bunders.nl/
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Schoolfotograaf 
 

 
 

Ook broertjes en zusjes binnen de school kunnen onder schooltijd gefotografeerd worden.  

Broertjes en zusjes die niet op school zitten kunnen na schooltijd op de foto gaan.  

Zie hiervoor de inschrijflijsten die op het prikbord naast het kantoor van Meneer Giel te hangen.  

 
 

 

Even voorstellen 

 
Hallo allemaal,  

Mijn naam is Aniek Hanhart en ik ben 17 jaar.  

Ik zit in het eerste jaar van de opleiding pedagogiek in ’s-Hertogenbosch. Ik loop op elke donderdag 

stage in Leergroep I op het Kunstplein.  Mijn hobby’s zijn zingen, voetballen, muziek luisteren en 

creatief bezig zijn. Verder vind ik het leuk om op te passen, leuke dingen te doen met vriendinnen en ik 

werk als hoofdkassière bij de Nettorama in Oisterwijk. 

 
 
 
 

Ik ben Fabienne Joore, 19 jaar oud en ik woon in Oisterwijk. 
Dit jaar kom ik iedere donderdag stage lopen in Leergroep I. Ik zal vooral te vinden zijn 

op het Rekenplein bij juf Susan. Ik ben dit jaar begonnen aan mijn eerste jaar van de 
opleiding pedagogiek aan Fontys, Tilburg. Verder sport ik 5 à 6 avonden in de week, 

luister ik graag muziek en vind ik het leuk om met vrienden en familie op pad te gaan. 
Ik heb er erg veel zin in en zal jullie vast en zeker snel zien op De Bunders! 

 
 
 

 
Ik ben Addy van Iersel en studeer aan de Pabo University in Tilburg.  
Ik ga het komende half jaar op dinsdag en vrijdag stage lopen bij Leergroep IA op het Kunst- en 

Taalplein bij juffrouw Mariëlle. Ik ben 18 jaar en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden af 
te spreken, op te passen en ik geniet er van om te lezen. U kunt me ook vinden bij de Jumbo in de 
Pannenschuur op de bakkerij, waar ik al twee jaar werk. Ik ben erg enthousiast en heb heel veel zin 
om aan mijn stage op De Bunders te beginnen. 
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Excursie 
 

Open monumentendag 2019 
Afgelopen vrijdag was het weer de open monumentendag en we zijn 
met Leergroep III naar allerlei verschillende monumenten geweest. 
Sommige groepen gingen naar de molen of de Joodse begraafplaats. Wij 
van groep IIIE zijn naar KVL geweest we kregen een rondleiding van de 
vader van Isis. We hebben gehoord dat het U-gebouw weer hersteld en 
nieuw wordt. Bijvoorbeeld komt er een hotel en een heel groot 
zwembad. Bij de koffiebranderij komen ook allerlei kunstenaars en 
beroemde mensen. Ze mogen niet alles weg halen want het is een 
historisch erfgoed. We vonden het leuk en leerzaam en we kregen ook 
nog een tas met kleine cadeautjes.  
Groetjes van Tia en Isis uit groep IIIE 
 

 
 

Meepraatraad 1e keer bijeen 
 
Onze school heeft een Meepraatraad (MPR): leerlingen van Leergroep II en Leergroep III, uit elke basisgroep zijn twee 
kinderen vertegenwoordigd. 
Zij praten met Lieke Bluijs (Lgr II) en mij, Gerard (Lgr III) over zaken die zij belangrijk vinden en bij ons onder de 
aandacht willen brengen. Zo zorgden voorgaande Meepraatraden voor het scheiden van afval op onze school en voor een 
extra trapleuning aan onze buitentrap. 
 
Vandaag was de start en inventariseerden wij wat goed gaat en wat beter kan. Een paar voorbeelden: 
Wat gaat goed? Elkaar helpen, toiletten, netjes met materialen, minder duwen, samenwerken in de Leergroep met 6,7,8. 
Wat kan beter? Gebruik van fietsen en karren, rustig in de kring, ’stop is stop’, kapstokken, Leskracht is soms saai, altijd 

dezelfde manier, de uitleg van juffen en meesters: soms letten we niet op, en dan is onduidelijk wat we moeten doen, we 
zouden wel een klimmuur willen en een hek om op het veldje te voetballen. 
 
Doel van de MPR is om dit schooljaar enkele onderwerpen verder uit te diepen en te bespreken in de groep om zo tot 
verbetering of nieuwe initiatieven te komen: democratie in de dop! 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vandaag sloten we de Schooljudo lessen voor Leergroep I en II af.  
Ons team kwam vanmiddag echter nog zelf op de mat om ‘Samenwerken’ verder vorm te geven. 
In de groepen gaan wij met dit thema verder. En dan is het mooi te ervaren welke impact het 

judo daarbij heeft. We kunnen dan met kinderen hierop teruggrijpen. 
 
Na de herfstvakantie gaat Leergroep III aan de slag met de lessen. 
 
 

Schooljudo 
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Naschoolse activiteiten 
 
Onze school organiseert ook een aantal naschoolse activiteiten. U kunt er voor kiezen om uw kind hieraan deel te laten 
nemen. De school is intermediair tussen u en de naschoolse organisatie. Wij werken momenteel aan een activiteit voor 
theater (inmiddels het derde jaar) en een schaakprogramma (nieuw). 
 
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
  
Binnenkort komt Mad Science een Wetenschap & Techniek cursus verzorgen op  
De Bunders, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
We starten met een spectaculaire science show op 1 oktober onder schooltijd. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en 

stimuleren een onderzoekende leerhouding.   
  
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie. 
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte raketlancering. Gebruik 
teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte. Werk 
met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en 
chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. Zet je veiligheidsbril 
maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren. 
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen 
heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na 
iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: op maandagen: 28 oktober; 4, 11, 18, 25 november en 2 december. 
  
Starttijd: 14:45 -lessen duren 60 minuten- kinderen worden direct na schooltijd opgevangen 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 
 
 
 
 

U kunt ook nog inschrijven voor: 
 

 

 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant

