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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

In deze BundersInfo graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 

 

 

Leerlingtelling 1 oktober:                        

Op 1 oktober worden op alle basisscholen de leerlingen geteld in 

verband met de bekostiging van het onderwijs. 

Voor ons kwam de teller op 380 leerlingen, vier meer dan in 2019.  

Op 1 oktober 2016 telden wij nog 345 leerlingen. 

 

Het is voor het eerst in de geschiedenis van De Bunders dat wij de 380 haalden. 

Enerzijds zijn we daar trots op: het zegt iets over het vertrouwen van ouders in onze 

school. Anderzijds mag de groei niet leiden tot het onder druk komen staan van onze 

werkwijze en de onderwijskwaliteit en -resultaten.  

 

We hadden gemakkelijk vandaag al meer dan 400 leerlingen kunnen hebben: een flink aantal ouders zijn de afgelopen 

twee maanden doorverwezen naar andere scholen in Oisterwijk.  

Voor 2020-2021 is het uitgangspunt enkel nog broertjes en zusjes van huidige leerlingen toe te laten. 

Wij weten dat er nog circa 25 van hen vier jaar worden voor de zomer van 2021. Dus iets verder groeien doen we nog 

wel. Maar in maart/april/mei zullen er geen groepen (vooral jongste leerlingen) van 30 of meer zijn.  

Rond de 27 per groep zal het eindigen.  

Wanneer u denkt ik heb mijn driejarige nog niet aangemeld: doet u dat dan snel, dan kunnen we er rekening mee 

houden. 

 

 

Reminder: maandag 5 oktober is er een studiedag. 

Er zijn die dag geen lessen. 

Ons team komt niet in zijn geheel bijeen, dat zijn namelijk 35 collega’s en 30 is de max. sinds kort. 

Deze dag splitsen wij ons daarom op in de school voor de volgende onderwerpen: 

-wereldoriëntatie met onze methodiek Leskracht: de uitgever schoolt ons bij met nieuwe werkvormen; 

-verdieping voor leraren in ons leerlingvolgsysteem Looqin;  

-achtergronden en interpretaties bij ons nieuwe Digitale Adaptieve (DIA)-toetssysteem. 

 

 

Woensdag 7 oktober staat in het teken van Cultuur  

Kunstdag op De Bunders. Op die dag staan verschillende kunstdisciplines 

centraal. Kinderen maken via workshops kennis met verschillende lokale 

kunstenaars. Zo hebben we die dag onder andere Danserswijk en LokaalZES 

in huis. Daarnaast hebben we ook verschillende zelfstandige kunstenaars 

uitgenodigd die onder andere sculpturen en verf met de kinderen gaan 

maken en ze meenemen in de poëzie of boekenillustraties. Ook hebben onze 

leerkracht zelf workshops voorbereid. 

Vanwege COVID-19 hebben de plannen voor een afsluitende tentoonstelling 

moeten veranderen.  

Via SchOuderCom zullen we echter beelden van deze dag met u delen.  
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Donderdag 8 oktober: MR vergadering 

 

Op de agenda staan als bespreekpunten: 

1. Notulen vorige vergadering inclusief actie & besluitenlijst  
2. Mededelingen vanuit Directie  

a. Concept meerjarenbegroting 2021-2024 
b. Formatieoverzicht n.a.v. peildatum leerlingtelling 1 oktober 
c. Toelatingsbeleid scholen Stg BOOM 

3. Bespreken input oudercommissie 
4. Overige punten 

a. Aantal verplichte uren gym op school? 
b. Korte terugkoppeling  Beginmeting DIA toets 
c. Schooltijdverkorting leergroep 3 

5. Terugkoppeling opgehaalde input vanuit achterban rondom start schooljaar en Corona 
6. Rondvraag  

 

 
 

Terugblik Communieviering  

 

Tobias uit 5B stuurde het volgende bericht: 

 
Mijn eerste communie. 

Op zondag 20 september deed ik mijn 

eerste communie en toen was het heel leuk. 

We waren met 26 kinderen uit Oisterwijk en 

Moergestel.  

Van de Bunders deden Carmen, Thomas, 

Luisa, Valentine, Finn, en ik allenmaal mee.  

 

En het waren leuke lessen van Anne-

Marieke en Sigrid over vriendschap, 

vreugde en allemaal andere dingen.  

En we hebben ook liedjes gezongen net zo 

als een parel in gods hand en god kent jou 

van af het begin. 

 

Bij de eerste communie mag je de eerste heilige hostie eten. een hostie is het lichaam van Jezus. Het was  

lekker weer en de dag was heeeeeeeel leuk  

en de groetjes van Tobias van Wijnbergen en ik zit in groep 5 basisgroep IIb 

 

 

 

 

Tot zover deze BundersInfo. 

 
Met vriendelijke groet, 

Gerard Molenkamp, 

schoolleider. 
   

 
 


