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Beste ouders/verzorgers,
Met z’n 500-honderden -kinderen en oudersstonden wij vanmorgen vroeg op het
speelplein om mhr. Luc Vermeulen toe te
zingen en te feliciteren.
Hij was vandaag precies 25 jaar geleden
begonnen als leerkracht op De Bunders.
Ooit binnen gekomen als stagiair en
afgestudeerd bij mhr. Huub de Bont en
daarna aangenomen door mijn voorganger
directeur Hans Pennings.
Luc is gebleven door en met alle
veranderingen die De Bunders meemaakte.
Altijd wel ergens in de bovenbouw van de
school, als MT-lid en de laatste jaren als vaste
waarde van de groepen in leerjaar 8.
Morgen maken wij er nog een teamfeestje
van aan het eind van de dag.
Als team van De Bunders wensen wij Luc nog vele jaren in ons midden toe.

Verder in deze BundersInfo wat verschillende berichten en wetenswaardigheden.
Met vriendelijke groet, mede namens ons team,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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Ik val op! Fietsverlichtingsactie op school

De wintertijd staat weer voor de deur. Op 26 oktober gaat de klok een uur
terug. De dagen worden korter en donkerder.
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer. Al helemaal als zij hun
verlichting niet op orde hebben.
Met fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met wel 20%.
Omdat onze leerlingen elke dag van en naar school fietsen, is fietsverlichting
noodzaak.

Daarom organiseren wij op woensdag 30 oktober van 09.15 tot 12.15uur een fietsverlichtingscontrole.
René van Linden, fietsenmaker in Oisterwijk, zal deze controle uitvoeren.
Dit geldt voor alle kinderen van Leergroep II en III.
Kinderen uit Leergroep I krijgen in dezelfde week les rondom verlichting in de klas.
Hoe kunt u helpen?
Zet de fietsverlichtingsactie alvast in uw agenda
Zorg dat uw kind tijdens de actiedag op de fiets naar school komt
Goed voorbeeld doet goed volgen: maak uw eigen fietsverlichting op orde
Daarnaast zoeken wij nog een ouder die ons deze ochtend kan helpen om alles in goede banen te leiden (kinderen
ophalen, rijen formeren enz). Heeft u zin en tijd om te komen helpen? Stuur dan z.s.m. een bericht via Schoudercom of
e-mail naar Ilse Franken (i.franken@stgboom.nl)
Wanneer ben je goed zichtbaar?
Verlichting
• Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht aan de achterkant.
• De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam aan kleding of een tas
vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of benen.
• Lampen zijn goed zichtbaar, de voorlamp schijnt recht voor je op de grond.
Is dit niet in orde? Dan is de boete € 55,Reflectoren
• Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan het spatbord.
• De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reflectoren.
• De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende band.
Samen maken we het fietsverkeer veilig.

Gevonden voorwerpen te kijk !
Naast het kantoortje van Mhr. Giel staat de tafel uitgestald met diverse gevonden voorwerpen.
Neemt u ook een kijkje?
Wat niet is opgehaald gaat vrijdag 1 november naar een goed doel.
Kalender 6 december: dit is de dag ná Sint Nicolaas, maar geen vrije dag op onze school.
U vindt de kalender in de SchouderCom-app en op de website.

Dit weekend wordt het weer wintertijd
En maandag ook weer gewoon 08.30 uur.
Wilt u er aan denken om dusdanig op tijd te zijn dat u de school om 08.30 uur weer kunt verlaten?
Mocht dat niet lukken dan helpen wij u graag!
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