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BundersInfo  9           21 november 2019 

       
Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze week opnieuw een BundersInfo. Er is namelijk volop nieuws in deze periode rond Lustrum, Sint en de aanloop naar 
Kerstmis. Maar eerst nog over ons Lustrumfeest: 
 
18 november werd een mooie dag die we feestelijk zijn begonnen 

met het Bunderslied en Lang-zal-ze-leven in de speelzaal. 
Ook hebben we een start gemaakt met de Bundersquiz. Kinderen 
werkten in gemixte groepen, jong en oud door elkaar. De opdracht 
was om een teamnaam te verzinnen en een knutselwerk te maken 
voor de school. 
Het resultaat mocht er wezen! 
 
 
 

 
Gedurende het jaar gaan we vaker 
werken aan de quiz. Hiervoor worden 
meerdere momenten gekozen tot aan de 
Bundersdag op 15 mei 2020. 
Op deze dag zullen we de verjaardag van de school afsluiten en ook de quiz afronden. 

 
In de middag hebben de kinderen cupcakes versierd. Deze hebben we ook uitgedeeld aan 
onze partner Humankind die er erg blij mee waren.  
We hebben allemaal een hele leuke dag gehad. Helaas kon de foto met de hele school 
vanwege het slechte weer niet doorgaan, maar dit komt op een later moment wel goed. 
 

 
 
 

  
Afgelopen maandag is ook het nieuwe goede doel gelanceerd:        
                 Stichting Het Vergeten Kind.  
 
Iedere Leergroep heeft een presentatie gehad over dit doel. 
Om geld in te zamelen zijn we een verkoop actie begonnen. 

Kaarsen verkopen voor het goede doel. Een lichtje branden in 
donkere tijden. 
Inmiddels is de verkoopactie in volle gang, kinderen verkopen 
kaarsen en de opbrengst gaat naar Het Vergeten Kind. 
Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Festijnkaars. 

 
Alle kinderen hebben aan het begin van deze week het bestelformulier mee naar 
huis gekregen. Deze formulieren dienen uiterlijk 27 november inclusief gepast geld 
ingeleverd te worden bij de leraar van de basisgroep.  
Wanneer alle formulieren binnen zijn kunnen de kaarsen besteld en geleverd gaan 
worden.  
We hopen op een grote opbrengst zodat we een mooie eerste donatie aan Het Vergeten Kind kunnen doen. 
 
 
Ik wens u met deze BundersInfo veel leesplezier. 

 
Met vriendelijke groet, mede namens ons team, 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
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De Mr komt dinsdag 26 november om 19.30 uur bijeen. 
Op de agenda staan: 

1. Opening                                                                                                          
2. Notulen overlegdeel vorige vergadering 

3. Mededelingen Directie 
4. Input vanuit oudercommissie 
5. Inhoudelijke onderwerpen: 

a. toelichting concept-meerjarenbegroting 2020-2024 

b. bespreken binnengekomen vragen bij MR  
c. aanvraag subsidie groene schoolplein 

d. klachtenregeling en vertrouwenspersoon - zijn hier zaken over te melden? 
e. bespreken eventueel overleg met RvB  

       6.Rondvraag en sluiting.                                      
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Bericht van de St Jozef parochie 
 
COMMUNIEVOORBEREIDING MOERGESTEL EN OISTERWIJK  
 
In januari 2020 starten we met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf groep 4 uit 
Oisterwijk en Moergestel. Wij nodigen u van harte uit om naar de informatieavond te komen.  
Deze is op dinsdag 26 november van 20:00 tot 21:00 in het Jozef centrum, Kerkstraat 95a, naast de Petruskerk in 
Oisterwijk.  
Ook als uw kind nog niet gedoopt is, dan bent u van harte welkom. Uw kind kan ook voorbereid worden op de doop.  
Op deze informatieavond zal er meer verteld worden over de inhoud en praktische zaken, zoals het inschrijven, de kosten 
en wanneer de lessen gepland zijn. Aanmelden voor deze informatieavond kan via ehc.moergestel-oisterwijk@jozef-
parochie.nl, de contactpersoon is Sigrid Bouman.  

In Haaren zijn de voorbereidingen al begonnen, voor informatie kunt u contact opnemen met Carin van der Heijden 
(ehc.haaren@jozef-parochie.nl). Meer informatie kunt u ook op onze website vinden www.jozef-parochie.nl. 

Graag tot ziens op 26 november,  
namens de werkgroep,  
pastoor Francis de Meyer, Anne Marieke Posthumus en Sigrid Bouman 
 
 
 

School in Sint stemming 
 
Vorige week vrijdag heeft een flink aantal ouders de school versierd  
om de Sint en zijn Pietermannen welkom te gaan heten. 
 
Fijn dat u ons heeft geholpen.  
De kinderen hebben er de hele week al volop plezier van. 
 
 
 
 
 
 

1e Prijs  Oisterwijkse Verhalen schrijfwedstrijd 
 
 

Sara winnares verhalenschrijfwedstrijd Oisterwijk 
 

 
Op 7 november werd onze school bezocht door afgevaardigden van 

OisterwijkSchrijftCultuur.  
 
Om 11.30 werd namelijk bekend wie de winnaar is geworden van de 
schrijfwedstrijd waaraan diverse scholen uit Oisterwijk mee deden.  
Op het Taalplein in Leergroep III is door veel leerlingen hard gewerkt aan de 
verhalen. Uiteindelijk zijn er een aantal verhalen ingestuurd en heeft de jury het 
verhaal van Sara (LG IIIF) gekozen als winnaar van alle ingestuurde verhalen.  
 
Haar verhaal ‘De reis in het portaal’ 
zal tijdens de voorleeswedstrijd door 
haar worden voorgelezen.  

Ook mag haar basisgroep in december mee schaatsen op de schaatsbaan in 
Oisterwijk. 
Sara, complimenten voor jouw verhaal. Gefeliciteerd en geniet met jouw 
basisgroep van jouw prijs! 
 
Link naar de bekendmaking van de prijs: https://youtu.be/PZHxhp9-iTY  
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