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“Eerst pakten we de zak van beneden. In die zak zaten heel
veel flessen. Toen brachten we die naar buiten. Het paste
niet allemaal in één auto dus wij moesten met een andere
auto mee. We gingen de flessen inleveren bij de Albert
Heijn. Het inleveren van de flessen duurden best wel lang.
Uiteindelijk hadden we voor 100 euro aan flessen. Bedankt
voor het inleveren van de flessen!”
Groetjes van Benthe en Amelie.
Groep 4/5a
Afgelopen weken zamelden wij lege flessen in voor ons
goede doel Stichting Het Vergeten Kind. De flessenzak
was gevuld met ongeveer 350 flessen. Vandaag brachten
we deze samen met twee kinderen uit Leergroep II naar
Albert Heijn.
Wij zijn heel tevreden met de opbrengst, bedankt!

Het Vergeten Kind
Via een speciale actiepagina houden wij bij wat wij doen om
geld in te zamelen voor ons goede doel Stichting Het Vergeten
Kind. Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje:
https://actie.hetvergetenkind.nl/team/basisschool-de-bunders
We trapten af met de verkoop van kaarsen, daarna verkochten
we soep tijdens de kerstborrel en zojuist hebben we de lege
flessen inzameling afgerond. We zullen geld in blijven zamelen
en meer acties zullen volgen. Heeft u zelf een leuk idee? Laat
het dan weten aan i.franken@stgboom.nl

Afgelopen week werden er twee hele mooie tekeningen
gemaakt door twee kinderen uit Leergroep I, Emme en
Carmen. Speciaal voor Het Vergeten Kind.

Bunders Quiz
Afgelopen vrijdag werkten de kinderen voor de tweede keer aan de Bunders Quiz. In 42
groepjes werden er vragen beantwoord over de liefde, het was tenslotte Valentijnsdag. De
kinderen gingen op zoek naar harten met woorden die in de school waren opgehangen. Deze
woorden zaten verstopt in een woordzoeker. Er
was ook een opdracht om een gedicht te
schrijven van minimaal acht zinnen. We
hebben hele mooie creaties voorbij zien
komen.
De kinderen deden flink hun best en het was
een mooi gezicht om kinderen van alle
leeftijden te zien samenwerken. De
tussenstand wordt binnenkort gedeeld.
De teamfoto’s hangen in het trappengat.
Op vrijdag 17 april wordt er in dezelfde groepen weer aan de quiz gewerkt.
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Nieuwe collega: juf Moniek
Vanaf maandag 2 maart gaat juf Moniek van der Heijden de gymlessen verzorgen op onze school.
Enkele weken geleden was zij er al even om kennis te maken en een tweetal lessen te geven.
Dat voelde goed zowel voor haar als ons.
Moniek woont in Boxtel en gaf daar ook eerder les op een basisschool.
In een volgende BundersInfo zal zij zichzelf nog verder voorstellen.

Ouderfeest
Via SchouderCom heeft u een uitnodiging ontvangen voor het ouderfeest van vrijdag 13 maart,
wilt u ons laten weten of u van de partij bent? Als u aanwezig bent kunt u diect betalen via de
link die erbij vermeld staat. Alvast bedankt.
Vriendelijke groet, Marjoke en Anne Marieke van de Oudercommissie.

Schoolvoetbaltoernooi 2020
In de vorige Bundersinfo kondigde wij het schoolvoetbaltoernooi aan.
Bijgevoegd nogmaals het inschrijfformulier. 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!
Zorg voor tijdige aanmelding anders kan uw zoon of dochter helaas niet mee doen!

Carnavalsoptocht
Morgen vieren we carnaval!
Om 10.00 uur start de optocht voor Leergroep II en III, na een eerste ronde sluiten
Leergroep I en de kinderen van Kinderdagverblijf Bunderbos aan voor een tweede ronde.
De optocht start bij school aan de kant van de Frans Halsstraat. Via de Frans Halsstraat Durendaaldreef – Jeroen Bosschstraat – Burg. Vogelslaan (ventweg) - Frans Halsstraat
komen we terug bij school waar de kinderen verder gaan feesten.

Carnaval in het Trefcentrum
Het is bijna zover..... Nog maar 1 nachtje slapen en dan is het Carnaval!!!
Vanaf maandag zitten we al in carnavaleske sferen en is er iedere dag aandacht besteed aan het gezellige volksfeest dat
vrijdag 21 februari op school los gaat barsten. Kom vrijdag verkleed naar school,
voor de optocht en het hossen en zingen in het Trefcentrum.
Als de schooldag om 12.00 is afgelopen, neemt het wijkcentrum het over met van
12.00-13.00 de Heppiemeal (broodje knak/ranja). Ook u bent van ❤ welkom om
mee te komen feesten voor u hebben we een worstenbroodje en een lekker
drankje klaar staan!
Het podium is open voor degene die wil dansen op de muziek van DJ Stef
Vlaminckx.
De Carnavalsdisco begint voor Leergroepen II en III om 19.00 uur (€3,- entree)
volgens onze traditie: eenmaal binnen mag je hossen en zingen en tussen 21.30
en 22.00 uur binnen op laten halen door ouders/volwassenen.
Belangrijk om te weten:
Hoewel we het superleuk vinden als iedereen op zijn mooist verkleed is, mogen
gevaarlijke gevechtsattributen zoals zwaarden, pistolen, knotsen, zwaarden,
knotsen, knuppels e.d. niet mee naar binnen. Ook confetti (in alle vormen) en
serpentine uit spuitbussen mag niet meegebracht worden. Gewone serpentine uiteraard wel!
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