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BundersInfo  4        3 oktober 2019 

 

            
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze BundersInfo berichten van de Oudercommissie, de Stichting Leergeld Oisterwijk, 
een aantal studenten dat zich voorstelt en wat andere wetenswaardigheden. 
 
Morgen is er een studiedag.  

Ik wens u nu vast mede namens ons team een fijn weekend toe.                              
                Vrijdag 4 oktober 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

Bericht van de Oudercommissie 
 

 
GEDEELTELIJK VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2019-2020  
 
Beste ouders/ verzorgers,  

 

Net zoals in het voorgaande schooljaren, willen we ook in 2019/2020 het proces van het innen van de 

gedeeltelijk vrijwillige ouderbijdrage in oktober opstarten.  

 

De oudercommissie  

De oudercommissie is een afvaardiging van ouders uit de onder- en bovenbouw, die zich inzetten voor het organiseren van 

schoolactiviteiten ten behoeve van de leerlingen, in overleg met de leerkrachten en aansluitend op het lesprogramma. Hierbij kunt u 

denken aan activiteiten zoals het schoolreisje, de sportdag, Sinterklaas, de Kerstviering, de Paasviering, carnaval, de Bundersdag, de 

avondvierdaagse, diverse Workshops, een project voor goede doelen en nog veel meer.  

 

De gedeeltelijk vrijwillige ouderbijdrage  

De oudercommissie vraagt ieder jaar een bijdrage van de ouders om deze activiteiten te kunnen bekostigen. De gedeeltelijk vrijwillige 

bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 45,- per kind (hierin is de bijdrage voor het schoolreisje (niet vrijwillig) van 

€ 22,50 inbegrepen). Voor kinderen die na de kerstvakantie 2019 gaan instromen is de ouderbijdrage € 13,50 per kind.  

 

Rekeningnummer  

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 november a.s. over te maken op:  

Bankrekeningnummer:  NL61 RABO 0168 9106 83  

Ten name van:   Oudercommissie De Bunders te Oisterwijk  

Onder vermelding van: Voor- en achternaam van uw kind(eren) + groepsnaam bv Leergroep 1B, 3F, etc.  

 

Contact  

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, kunt u per e-mail katjavandenboer@gmail.com contact met mij opnemen.  

Met vriendelijke groet,  

Katja van den Boer 

Penningmeester Oudercommissie De Bunders 
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Stichting Leergeld Oisterwijk 
 
Door gebrek aan geld is het in steeds meer gezinnen niet mogelijk om kinderen 

te laten meedoen op school, bij een vereniging of sportclub. Vanaf 2019 is 

Stichting Leergeld Oisterwijk actief. Deze stichting wil alle kinderen uit de 

gemeente Oisterwijk mee laten doen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. Doordat Stichting 

Leergeld het lidmaatschap van een vereniging of sportclub betaalt of (een deel) van de schoolkosten voor haar rekening 

neemt, kunnen ook kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, meedoen aan activiteiten die voor hun 

leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. 

 

Raadpleeg voor meer informatie de website: https://www.leergeld.nl/oisterwijk/  

 

 
 

Deze week in de school 
 
 
 

Luizencontrole 
U weet wellicht dat na iedere vakantie een luizencontrole op 
school plaatsvindt.  
U krijgt hierover bericht van de desbetreffende leerkracht.  
Mocht u gedurende het schooljaar thuis merken dat uw 
zoon/dochter luizen heeft. Geef dit graag ook door aan de 
groepsleerkracht.  
Zij kunnen dan een nieuwe luizencontrole inplannen om verdere 
verspreiding tegen te gaan. 

 
 

Samen sparen 
Het Kunstplein van Leergroep II is op zoek naar wc-rollen en nieuw  
kosteloos materiaal om mee te knutselen.  
Kunt u ons hier blij mee maken?  
 
Alle spulletjes mogen naar juf Tessa/Juf Nicole op de 1e verdieping. 
 
 
 

Verkeersouder 
Een van onze vaders heeft zich aangemeld om samen met Ilse Franken Verkeersveiligheid 
vorm te geven op onze school. 

Wie helpt er nog meer mee?  
Tijdsbeslag 4 à 5 keer per jaar enkele uurtjes. 
Mail graag: i.franken@stgboom.nl 

 
 

Voorstelling Brede School kinderboekenweek 
 
Maandag is de kinderboekenweek op onze school al van start gegaan.  
In Leergroep II en III werd in de grote gymaal een spetterende quiz voorstelling 
gegeven over boeken lezen. Omdat het thema ‘Reis mee’ is, waren er ’s middags 
wereldwijde lekkere hapjes om te proeven.  
Dank je wel ouders omdat zo vorm te geven. 
 
Samen met de kinderen van Humankind (vanaf 2 jaar) hebben alle kinderen van 
Leergroep I donderdag naar een voorstelling gekeken in onze speelzaal. 

Theatergroep van Niks en van Alles heeft een leuke interactieve voorstelling 
gespeeld rondom dit thema. De kinderen hebben enorm genoten! 

 

https://www.leergeld.nl/oisterwijk/
mailto:i.franken@stgboom.nl
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Schoolfotograaf 
Afgelopen donderdag en vrijdag is de schoolfotograaf langs geweest. Wat zag 
iedereen er leuk uit! 
Alle kinderen, broers en zusjes zijn op de foto gezet. Drie ouders hebben geholpen 
om alles goed te laten verlopen, nogmaals bedankt daarvoor. 
Naar verwachting ontvangen we over ongeveer 4 weken de inlogkaarten waarmee 
de foto’s online bekeken en besteld kunnen worden. 
 
 
 

Even voorstellen 

 
 

 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Marsha van den Berk en ben een vierdejaars pabostudent. Ik loop stage op dinsdag en 
woensdag in Leergroep I op het Techniekplein en donderdagmiddag ben ik in Leergroep I te vinden 
op het Rekenplein. In mijn vrijetijd ben ik vooral bezig met dansen en doe dat drie keer per week. Dit 
vind ik een fijne manier van ontspanning en om weer even tot mezelf te komen.  
Ik heb er heel veel zin in en wanneer u vragen heeft, mag u altijd binnenlopen.  
 

 
 
Mijn naam is Bart de Goede uit Boxtel en ik kom dit jaar stage lopen in Leergroep I bij meester Stevie 
op het Wereldplein. Ik ben op dinsdag en vrijdag aanwezig op De Bunders. Ik zit nu in mijn eerste jaar 
van de Pabo University in Tilburg. Dit houdt praktisch in dat ik mijn Pabo combineer met een traject 
aan de universiteit van Tilburg. Ik ben elke zaterdag met mijn mountainbike te vinden in de bossen bij 
Best. Daarnaast ben ik graag bezig met zingen, het verzorgen van dieren en ben ik leiding bij 
Jeugdaktief Vught. Ik heb er erg veel zin en mocht u nog vragen hebben, kunt u me altijd aanspreken.  
 

 
Mijn naam is Steffie Zandkuijl en ik loop het komende (half)jaar stage in Leergroep II op het 
Taalplein bij Lieke Bluijs. Ik ben eerstejaarsstudent op Pabo University in Tilburg en ben op 
dinsdag en vrijdag te vinden op De Bunders. Ik ben 18 jaar oud en woon in Oisterwijk. Naast 
studeren steek ik graag mijn tijd in muziek en theater. Ik speel met veel plezier saxofoon en 
ukelele en hou veel van zingen! Ook ben ik vaak te zien bij SEC in de bediening. 
Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en mocht u vragen hebben, dan weet u me te 
vinden! 
 

 
Mijn naam is Gidian Esmeijer, 19 jaar oud en woon in Vlijmen.  
Ik ben eerste jaar student van de PABO in Den Bosch en mag hier op de Bunders mijn ervaring op 
gaan doen. Ik sta op dinsdags bij Leergroep lll van juffrouw Sandra. En zal het hele jaar stage lopen op 
het Rekenplein.  
Ik kijk hier met erg veel plezier naar uit en ben gemotiveerd om dit jaar ervaring hier op te doen!  
In mijn vrije tijd doe ik graag voetballen en voetbal training geven. En in het weekend ga ik dan ook 

graag naar RKC Waalwijk. 
Voor vragen kunt u altijd binnenlopen, ik ben aanwezig op dinsdag. Graag tot ziens op De Bunders!  
 
 

Naschoolse activiteiten 
 

 

Experimenteren met de gekke professoren van 
Mad Science! 
  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Gewijzigde data van de cursus: 9 december in plaats 
van 25 november (studiedag). Dus op maandagen:  
28 oktober; 4, 11, 18 november en 2 en 9 december. 
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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. 
 

 
 
 

 
In de week van 7 t/m 13 oktober vindt in deze regio de Brabant Veilig Week plaats. 
In deze week worden in vier gemeenten in Midden- en West-Brabant in 
samenwerking met de Veiligheidsregio, brandweer, politie, GGD en GHOR diverse 
activiteiten rondom veiligheid voor hun inwoners georganiseerd.  
eén van de thema’s in deze week is brandveiligheid. 
 
  

 
Eén week na de Brabant Veilig Week, op zaterdag 12 oktober 2019 wordt op de brandweerkazerne in Oisterwijk een 
activiteit voor kinderen van 9 t/m 12 jaar georganiseerd. Deze ochtend worden kinderen wegwijs gemaakt in de 
kazerne, krijgen zij voorlichting over brandveiligheid en ontdekken zij op een speelse wijze oorzaken van een 
(woning)brand. Dat laatste sluit mooi aan bij de Brandpreventieweken waarvan het thema ‘Brandweer zoekt speurneuzen’ 
is.  U BENT VAN HARTE WELKOM. 
 
 
 
 

Herfstvakantie komt er aan 

 
 

Volgende week vrijdag 11 oktober start de herfstvakantie om 12.00 uur 
 
We beginnen weer op maandag 21 oktober om 08.30 uur 

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

