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Beste ouders/verzorgers, 

 

Vorige week zond ik u ons geactualiseerd Corona-beleid gebaseerd op de landelijke richtlijnen en uitgewerkt naar de 

betekenis daarvan op onze school. 

Daags daarna kwam de mededeling dat alle kinderen tot 13 jaar, snotterend en al gewoon naar school mogen. 

Er is dus geen onderscheid tussen jongere en oudere kinderen zoals dat bijvoorbeeld in de ‘Beslisbomen’ van 

Kinderopvang en Jeugdartsen landelijk werd gecommuniceerd. 

 

Vindt u het verwarrend? (On)Veilig?  

Ik zo langzamerhand wel. En met mij nog heel veel andere collega’s in het onderwijs bleek vandaag uit een peiling van 

de Aob -grootste onderwijsvakbond voor leraren.  

Economie, gezondheid, politiek….......het onderwijs als speelbal in deze drama driehoek. 

En zo zijn er nog wat sectoren in ons land waar het gevoel ontstaat niet helemaal serieus te worden genomen. 

 

Vol verwachting keken wij dan ook uit naar de ‘Voorrangstest regeling’ voor leraren (en zorgpersoneel). 

Afgelopen dinsdag meldde juf Elke zich ziek vanwege verschijnselen en zij kan morgen/vrijdag worden getest. 

U begrijpt wellicht de verwarring: hoezo voorrang? 

Gelukkig konden wij een vervanger vinden voor dinsdag zowel als morgen. Tot zover de kritische geluiden. 

 

 

Hoe houden we ons Bundersglas ‘halfvol’?  
 

Allereerst door u te complimenteren met ‘afstand houden’ bij halen en brengen. Dat gaat de laatste 

week stukken beter. Dank u wel voor het nemen van uw verantwoordelijkheid daarin.  

 

Vandaag hebben wij in ons MT afgesproken hoe we omgaan met uw bezoek in school wanneer vanaf 

12 oktober de Voortgangsgesprekken gaan starten. Looproutes, desinfectie, vaste 

wachtplaatsen….dat gaat goed komen, daar hebben wij vertrouwen in. U krijgt daar nog informatie 

over voorafgaand aan de gesprekken. 

 

Ook hebben wij nagedacht over situaties wanneer meerdere leraren uitvallen en wij geen alternatief kunnen bedenken 

of voorhanden hebben, anders dan de groep naar huis te sturen.  

Onderwijs op afstand wordt dan weer actueel. Aan de hand van de evaluatie die wij als team deden op de studiedag 

van 19 juni, kunnen we nu beter plannen maken op basis van wat wel en niet zo goed werkt(e).  

Ik laat u graag weten dat de afgelopen vier weken negen collega’s meerdere dagen thuis moesten blijven in afwachting 

van een GGD-test zonder dat er een groep die dag geen onderwijs kon krijgen. 

 

Al met al………vergeten we gelukkig niet een school te zijn die met uw kinderen werkt aan hun groei en toekomst.  

Ook in een onder spanning staande en veranderende samenleving. Juist dan eigenlijk. 

 

 

Tot slot twee belangrijke data: 
• maandag 5 oktober -dag van de leraar- is een studiedag. Er zijn deze dag geen lessen. 

 

• donderdag 1 oktober krijgt u een SchouderCombericht om in te kunnen tekenen voor de 

Voortgangsgesprekken Ronde 1, periode maandag 12 oktober tot en met vrijdag 6 november. 

 

Ik wens u mede namens ons team vast een goed weekend toe. 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerard Molenkamp, 

schoolleider. 
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Activiteiten                      bericht van onze Eventmanager Ilse Franken 

 
Schoolfotograaf 

Zoals aangekondigd in de vorige Bundersinfo komt 12 en 13 oktober de schoolfotograaf langs. Inmiddels 

hebben zich een aantal ouders gemeld die hierbij kunnen ondersteunen, heel fijn.  

Er zullen dit jaar alleen foto’s gemaakt worden onder schooltijd. Individueel, klassenfoto’s en foto’s van 

broers/zussen die op deze school zitten. Vanwege corona worden er dus géén foto’s gemaakt met 

broers/zusjes die hier niet op school zitten. De fotograaf zal in het Trefcentrum plaats nemen en zorgt er 

uiteraard voor dat de veiligheidsvoorschriften rondom corona worden opgevolgd. 

 

 

BVL 
In juni hebben wij opnieuw het Brabants Verkeersveiligheids Label  

ontvangen.  
Ook dit jaar gaan wij verder met verkeersveiligheid.  

Wellicht heeft u al op onze jaarkalender gezien dat we in  
januari een educatieve verkeersshow hebben voor alle kinderen.  

Hierover later meer. 

En natuurlijk de gebruikelijke theoretische- en praktische 
(fiets)verkeersexamens in leerjaar 7. 
 
 

 
 

Geschenk Oudercommissie 

Afgelopen schooljaar sloten wij ons lustrum, 45 jaar Basisschool de Bunders, alsnog feestelijk af.  
We openden officieel het nieuwe schoolplein en daarbij werd ook 

de Buitenklas als cadeau aangeboden vanuit onze Oudercommissie. 
Deze week heeft onze conciërge Giel het bijbehorende bordje een 

mooie plek gegeven. 

De foto met de gekleurde letters hangt binnen in de school bij de 
Teamkamer. 

 
   

 
 

 

 

Muzieklessen 

Samen met de BSO en Asterius hebben we een leuk naschools muziek programma opgezet.  
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Muziek bij de BSO / naschools 
Ook toegankelijk voor kinderen die niet naar de BSO gaan! 

 

Aanmelden kan nog! 
Vanaf dinsdag 29 september start het eerste 
blok van de lessenserie ‘Muziek bij de BSO / 
naschools’, welke gegeven wordt door Vera, 
muziekdocent. 
De lessenserie bestaat uit 4 blokken van 6 
lessen. Elke blok heeft een thema wat past bij de 
tijd van het jaar, zoals Halloween, 
Kinderboekenweek, feestdagen, voorjaar, 
vakantielanden, zomer.  
 
Wat ga je doen 
Heb je zin om mee te reizen door de wereld van 

muziek? Samen plezier in muziek en zingen staat voorop bij muziekdocent Vera. Samen leer je ritmes gebruiken, leer je 
noten lezen, maak je muziek met ritme instrumenten en zing je. Ook komen in de blokken muziekinstrumenten voorbij, 
zoals saxofoon en trompet. 
 
Tijdstip 
• 14.45 – 15.30: voor leerlingen uit leergroep 1 laatste jaar, leergroep 2 / groep 3, 4 en 5 
• 15.45 – 16.30: voor leerlingen uit leergroep 3 / groep 6, 7 en 8 
 
Wanneer 
• Blok 1: 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober, 10 november en 17 november 
• Blok 2 start 8 december, aanmelding daarvoor volgt in november 
• Blok 3 start 23 februari, aanmelding daarvoor volgt in januari 
• Blok 4 start 18 mei, aanmelding daarvoor volgt in april 
De lessen worden gegeven in een ruimte van Treftcentrum De Bunders. 
 
Kosten 
De kosten per blok zijn € 54.00.  

Een week voor aanvang van de lessen ontvang je een betaalverzoek. 
 
Doe je mee 
Stuur dan uiterlijk 19 september een mail naar muziekonderwijs@asterius.nl. Vermeld daarbij: naam, geboortedatum, 
adres, telefoonnummer, school, (leer)groep. 
Het blok gaat door bij minimaal 10 leerlingen per groep/tijdstip 
 
Heb je vragen 
Wil je meer informatie over Muziek bij de BSO, stuur dan een mail naar bovenstaand mailadres, of neem contact op 
met Claartje Bertens, 06 – 16 34 88 55. 
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