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Als verwacht kwam hij weer te paard
maar met een wapperende baard
snelde hij De Bunders voorbij
naar Tiliander: daar was dit jaar zijn verjaardagspartij.
Ja beste ouders/verzorgers,
Zoals zo veel dingen dit jaar is ook het Sint Nicolaasfeest anders verlopen.
Maar als je het aan de kinderen vraagt valt het ze eigenlijk niet zo op:

we hebben onze schoen gezet,
er was ook voorleespret,
en Pieten op het dak
deelden pepernoten uit op hun gemak.
Het strooien lieten we achterwege
en daardoor hoefden we ook minder te vegen
en de kinderen van 6, 7 en 8
hebben met surprises een leuke middag doorgebracht.
Sint wenst u allen een fijn verjaardagfeest
en is blij dat hij in 2020 toch langs is geweest.

in Tiliander

Sint leest voor in Leergroep II
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Afscheid van onze conciërge Mhr. Giel
Op 1 oktober 2008 kwam mhr. Giel op De Bunders werken.
En wat hebben wij daar twaalf jaar lang veel plezier aan gehad. Op de fiets vanuit
Oirschot, goed gemutst -niet alleen in de winter- was Giel een aanspraakpunt voor
iedereen op onze school. En zoals een echte conciërge betaamd kon elk kind en
elke collega bij hem terecht voor hulp, zeker als dat op technisch vlak lag. Voor elk
probleem had Giel wel een oplossing. Misschien wel meer oplossingen dan
problemen. En als je hem heel lief aan keek plakte hij ook nog je fietsband of
vertelde hij wat er met je auto mis was.
En nu gaat hij dan met een welverdiend pensioen en genieten van fietsen, gezin
en niet in het laatst van zijn eerste kleinkind Mats.
Op dinsdag 15 december gaan wij met de kinderen afscheid van hem nemen.
Afscheid met u ouders kan helaas door alle omstandigheden niet zo groots gevierd worden.
Mocht u het leuk vinden dan kunt een kaartje schrijven en via uw kind af laten geven bij de
groepsleerkracht. We zullen de kaarten verzamelen en persoonlijk aan meneer Giel overhandigen.
En verder kunt u Giel nog dagelijks -behalve op woensdag- buiten aantreffen bij aanvang of einde
schooltijd. Staat hij niet op de Frans Halsstraat, dan vindt u hem wel aan de andere kant: Rembrandt van
Rijnstraat. Op vrijdag 18 december is hij echt voor het laatst op school.

Actie Vergeten Kind → Spaarpotten kunnen ingeleverd worden
Afgelopen weken hebben de kinderen (thuis) klusjes gedaan
voor het goede doel, Stichting Het Vergeten Kind. Deze week
mogen de spaarpotten gevuld ingeleverd worden!
Uw kind mag zijn/haar spaarpotje bij de leerkracht van de
basisgroep afgeven. Digitaal doneren kon dit jaar ook, wij
zagen al diverse donaties binnenkomen.
Als alles binnen is zullen we gaan bekijken wat we hebben
opgehaald. We hopen op een mooi bedrag. Wordt vervolgd…

Vooraankondiging Kerstmis
Op donderdagavond 17 december vieren wij van 17.00-18.30uur
Kerstmis met de kinderen op school.
Meer informatie volgt volgende week.

Parochiewerkgroep St Jozef: Vormselvoorbereiding 2021
De parochie St. Jozef start in januari 2021 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren,
Moergestel en Oisterwijk.
De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt
voor alle kinderen uit de parochie plaats op 28 maart 2021 om 11.00 uur in de St. Petruskerk in Oisterwijk.
Het H. Vormsel zal worden toegediend door Mgr. R. Mutsaers.
Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar en dit schooljaar in groep 8 zitten, zijn van harte welkom om deel te nemen. Ook
jongeren die al naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen meedoen aan het project om hun H. Vormsel te mogen
ontvangen.
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Alle kinderen die vier jaar geleden hun eerste H. Communie hebben gedaan, ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
U bent samen met uw kind van harte welkom op de informatieavond waar wij u informatie zullen geven over het
Vormselproject, het verloop van de voorbereidingen en over de Vormselviering zelf.
Normaal gesproken nodigen we beide ouders uit, maar in verband met de Coronamaatregelen vragen we nu of één van
de ouders met zoon of dochter de avond bezoeken. Deze algemene informatieavond vindt plaats op:

Dinsdag 15 december a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie: St. Jozef Centrum , Kerkstraat 95A in Oisterwijk.
U kunt zich aanmelden voor de informatieavond via vormsel@jozef-parochie.nl
Contactpersonen: Jolanda Franken tel. 06 29057546 en/of Nelleke Massuger tel. 06 21503948

Naschoolse activiteit

Muziek bij de BSO / naschools
Ook toegankelijk voor kinderen die niet naar de BSO gaan!
Vanaf dinsdag 8 december start de lessenserie ‘Muziek bij de BSO /
naschools’, welke gegeven wordt door Lisanne, muziekdocent. De
lessenserie bestaat uit 6 lessen met het thema feestdagen en
winter.
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 Lisanne. Samen maak je muziek met ritme instrumenten, leer je noten lezen, en zing je. Ook komen
muziekinstrumenten voorbij, zoals saxofoon en trompet.
Tijdstip
•
14.45 – 15.30: voor leerlingen uit leergroep 1
•
15.45 – 16.30: voor leerlingen uit leergroep 2
Wanneer
•
dinsdag
•
dinsdag
•
dinsdag
•
dinsdag
•
dinsdag
•
dinsdag

8 december
15 december
5 januari
12 januari
19 januari
26 januari

De lessen worden gegeven in een ruimte van wijkcentrum De Bunders.
Kosten
De kosten voor de lessenserie zijn € 54.00.
Voor aanvang van de lessen ontvang je een betaalverzoek.
Doe je mee
Stuur dan uiterlijk 5 december 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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