
  
 
 
 
 
 
    
 

 

@ikcdebundertjes       https://www.facebook.com/bundertjes 

 
Agenda 

do 24 nov Talentmiddag groepen 3, 4 en 5 

do 24 nov GMR 2 

di 29 nov KCR 2 

do 1 dec OR 2 

 
Beste ouders, 
 
Ook deze week hebben we op school weer de talentmiddagen. Gisteren heb ik in de klassen mee  
gekeken en wat worden er gave dingen gedaan. Stop motion, websites bouwen, kalligrafie,  
componeren en ga zo maar door. 
Leuk om te zien hoe betrokken er gewerkt wordt door de leerlingen! Dat maakt onderwijs zo mooi!  
Voor de rest zijn we natuurlijk in de Sinterklaasstemming en komt de dag van de Sint steeds een beetje 
dichter bij. En zoals jullie kunnen lezen is Ties bezig met een actie voor het goede doel richting de 
Kerstvakantie. Daarover later meer! 
 
Ik wens iedereen een hele fijne week toe! 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Paul Rutten 
Directeur 
 
Beste ouders en kinderen van de Bundertjes, 
 
Ik ben Ties en samen met mijn broer Pim doe ik mee aan kika korte broek actie 2022.   
Misschien heb je ons afgelopen week op radio 538 gehoord, daar is bekend gemaakt dat wij  zelfs de 
landelijke boegbeelden van dit jaar zijn! 
Kika korte broek en missie 538 werken dit jaar samen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het 
Prinses Maxima Centrum. Dit is het ziekenhuis waar alle kinderen uit Nederland met kanker behandeld 
worden. Het geld wordt gebruikt voor het realiseren van clean rooms. Hiermee kan de behandeling 
tegen kinderkanker verbeteren en hopelijk meer kinderen genezen van deze verschrikkelijke ziekte.  
 
Helaas is de Bundertjes al meerdere keren geconfronteerd met een leerling met kinderkanker.  
Pim heeft zelf ook op de Bundertjes gezeten, maar heeft door de bijwerkingen van de behandeling  
tegen leukemie de overstap naar speciaal onderwijs moeten maken.  
 
Wij als boegbeelden willen jullie, samen met school,  allemaal oproepen om in actie te komen.  
Wat die actie precies wordt lezen en horen jullie binnenkort!  
We hopen dat we samen met jullie allemaal een heel mooi bedrag kunnen ophalen! 
 
Groeten Pim en Ties (8a) 
 
Schoolfruit  

- Woensdag: waspeen 
- Donderdag: sinaasappel 
- Vrijdag: peer  

 


