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Beste ouders/verzorgers,
De tweede ronde Voortgangsgesprekken met u, uw kind en ons zijn van start gegaan. Naast Welbevinden en
Betrokkenheid komen nu ook de Competenties van uw kind en de Prestaties(toetsen) aan de orde.
We schetsen zo een zo breed mogelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind en hebben daar samen een gesprek over.
Samen; waar ook een rol voor uw kind is weggelegd.
Twee weken geleden hielden wij een informatieve ouderavond over ‘Meten en Verantwoorden’. We hebben ons vorig jaar
als team gebogen over hoe wij de ontwikkeling van uw kind het best in kaart kunnen brengen. De Voortgangsgesprekken
en de bijbehorende Voortgangskaart zijn in de plaats gekomen van de 10-minutengesprekken en het rapport.
Hoe wij kijken en ons verantwoorden is vastgelegd in een beleidsdocument dat wij ook in de Medezeggenschapraad
hebben besproken. Het document kunt u vanaf morgen nalezen op de website onder de knop Documenten.
Ik wens u namens ons team vast een fijn weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Gerard Molenkamp,
Schoolleider.

We hijsen de vlag
Met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds
en onze Oudercommissie.
Wij hebben een subsidie ontvangen om ons speelplein te vergroenen.
Vanuit een landelijk initiatief, waarin ook onze provincie en gemeente in participeert, worden
schoolplein ‘vergroend’. Dat betekent: stenen er uit en speel- en groenelementen er in. Bent u al langer op De Bunders
dan herinnert u zich wellicht dat onze groep 7 van 2017/18 een ontwerpwedstrijd won om het plein aantrekkelijker te
maken om te spelen. Samen met de beheerstichting van ons schoolgebouw en -plein, een hovenier en de
projectmedewerker ‘vergroening’ hebben wij ons plan ingediend. Een en ander is door de ambtelijke molens gegaan en
die malen soms niet snel. Maar nu toch: groen licht en de vlag uit.
Een tekening van het plan hangt op het blauwe prikbord tegenover ’t Trepke, loopt u dus even richting gymzaal.
In de week na de carnavalsvakantie gaan we met de hovenier de planning maken. Op nagenoeg het hele plein en ook de
‘oude schooltuin’ komen veranderingen. Dat kan niet allemaal tegelijk, immers er is een ‘plantseizoen’ en er moet ruimte
overblijven voor de kinderen om te kunnen spelen. De uitvoering zal geheel 2020 en het eerste deel van 2021 in beslag
gaan nemen.
Een bijzonder woord van dank richt ik graag aan onze Oudercommissie die de financiering van de aanleg van het
geplande voetbalveldje aan ons als Lustrumcadeau heeft aangeboden.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de plannen.

Gevonden Voorwerpen
Neemt u nog een kijkje?
Ze staan uitgestald naast het kantoor van Mhr. Giel.
Vrijdag 21 februari ruimen wij alles op.
Wat bruikbaar is gaat naar een goed doel, het overige in de Kliko.
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Flessenactie Het Vergeten Kind
Er zijn al heel wat flessen verzameld in de zak bij het kantoortje van mhr. Giel. Tot aanstaande donderdag kunnen er nog
flessen bij. Dan gaan we ze inleveren en de opbrengst overmaken naar ons goede doel.
Vast bij voorbaat dank namens Stichting Het Vergeten Kind.

Ouderfeest
Na een succesvol ouderfeest vorig jaar, organiseert de oudercommissie op vrijdag 13 maart weer
een meet the parents party. Zet hem alvast in je agenda en regel de oppas. We zien jullie graag
op vrijdag de 13e!
Vriendelijke groet, Marjoke en Anne Marieke, Oudercommissie.

Schoolvoetbaltoernooi 2020
Het is weer zover, het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi komt er aan.
Een toernooi waarbij teams van verschillende scholen uit de
gemeente Oisterwijk wedstrijden tegen elkaar voetballen. Er zijn drie
toernooien, voor iedere leeftijdsgroep één.
Na inschrijving worden er teams gemaakt. De teams bestaan uit een mix van jongens en meisjes van verschillende
leeftijden en leerjaren. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren, het is echter
niet mogelijk daar voor iedereen aan te voldoen. We doen ons best de teams zo eerlijk mogelijk te verdelen. Zorg
voor tijdige aanmelding anders kan uw zoon of dochter helaas niet mee doen!
Voor alle teams zoeken we ook minimaal één coach. Dit mag een vader, moeder, opa, oma, oudere broer/zus zijn of
iemand anders die het leuk vindt om een team te begeleiden.
Hierbij alle informatie per leerjaar.
Kinderen uit leerjaar 1 en 2 (leergroep I)
Wanneer?
vrijdag 1 mei
Waar?
Sportpark den Donk aan de Sportlaan bij VV Trinitas Oisterwijk. Teams
kinderen spelen in 4 tallen met 1 of 2 wisselspelers
Kinderen uit leerjaar 3, 4 en 5 (leergroep I en II)
Wanneer?
vrijdag 22 mei
Waar?
Sportpark den Donk aan de Sportlaan bij VV Trinitas Oisterwijk. Teams
kinderen spelen in 6 tallen met 1 of 2 wisselspelers
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Kinderen uit leerjaar 6, 7 en 8 (leergroep III)
Wanneer?
28 en eventueel 29 april (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) Waar?
Sportpark den Donk aan de Sportlaan bij VV Trinitas Oisterwijk.
Teams
De kinderen spelen in 8 tallen op een half veld met maximaal 3 wisselspelers LET OP: wanneer de
teams zijn vastgesteld is ruilen niet meer mogelijk! Dit toernooi loop via de KNVB en zij zijn hier
erg strikt in.

INSCHRIJVEN
Vul de tabel op het inschrijfformulier volledig in en verstuur de informatie via SchouderCom of e-mail naar Ilse
Franken, Eventmanager. i.franken@stgboom.nl
De uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 6 maart 2020!
Nogmaals: zorg voor tijdige aanmelding anders kan uw zoon of dochter helaas niet mee
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