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Een nieuwe schooljaar!
Het is bijna zover….
Na het weekend mogen we weer naar school om een nieuw schooljaar te
starten. Wij als team hebben er weer veel zin in.
We hebben onze eerste studiedag met het team gehad en ook de
lokalen zijn weer netjes en praktisch ingericht.
Ook hebben er verschillende overleggen plaatsgevonden en zijn de
eerste lessen voorbereid.
We gaan er weer een leerzaam schooljaar van maken!!
We hopen dat iedereen van een fijne vakantie heeft kunnen genieten,
in goede gezondheid verkeert en weer opgeladen is om er met elkaar een goed schooljaar van te maken.
We wensen iedereen dan ook een heel fijn, leerzaam en een on(der)wijs goed schooljaar toe!!

Gymles na de zomervakantie
In het komende schooljaar, gymmen de groepen 3 tot en met 8 op
woensdag en vrijdag. Deze kinderen moeten dan op die dagen ook
gymspullen (shirt/broek/schoenen) in een (rug-) tas mee naar school
nemen. Vanaf dit schooljaar kunnen we ook weer in de sportzalen van de
Wiekslag gymmen. Echter, de buitengymlessen vielen ook erg in de
smaak dus het kan ook zijn dat we soms buiten gymmen.

Hebt u een vraag, tip of opmerking dan kunt u altijd terecht bij Jolanda de Bruijn (directie)
Via de mail: directie@janbunnikschool.nl of per telefoon:0348-551820.
Schroom niet om gebruik te maken van die mogelijkheid, we doen het samen!

Dit is pagina 1 van 7

Nieuwsbrief augustus ‘21
Maatregelen in verband met Covid-19
Gelukkig zijn de maatregelen in verband met Covid-19 versoepeld en wellicht komen er half
september nog meer versoepelingen aan. Wij vinden het als school zijnde belangrijk om
hierover open te blijven communiceren en duidelijke regels te stellen om thuisonderwijs te
voorkomen. (Er zijn namelijk op andere scholen al weer klassen in thuisquarantaine)
Hieronder een aantal maatregelen die bij ons op school van toepassing zijn;
1. De school geeft zo veel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen
2. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en volwassenen hoeft geen 1,5meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen met regelmaat hun handen wassen.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen alleen op uitnodiging op het schoolplein of in de school.
6. De schooltijden worden weer de reguliere tijden; start van de les 8.15u, eind schooldag 14.15u (op woe.12.15u)
Voor kinderen in de leeftijd van de basisschool, is er weer een nieuwe ‘beslisboom’ ontwikkeld. Hieronder vindt u
een schematische weergave van de richtlijnen van het RIVM. Heeft u vragen of wilt u dat we meedenken?
Laat het dan weten.
(Let bij de beslisboom altijd op de datum rechts onderaan. Momenteel is 20 aug. de laatste versie)
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Brengen en halen van de kinderen


De starttijd is om 8.15u, alle kinderen moeten dan aanwezig (in de klas) zijn



Vanaf 8.10u gaat de schooldeur open en staan de leerkrachten klaar om de kinderen ‘op te vangen’,
in de klas of op het plein.



Kinderen in de onderbouw worden gebracht en gehaald door maximaal één volwassene.



Kinderen vanaf groep 5 komen (zoveel mogelijk) alleen naar school.



Ouders zonder afspraak komen niet op het plein of in het schoolgebouw.



Zorg dat uw kind op tijd op school is.



Kom zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Auto’s in de schoolomgeving zijn niet wenselijk in
verband met de verkeersveiligheid. Mocht de auto de enige vervoers-optie zijn, parkeer dan verder van
school (bijv. Rubenslaan, Hendrik Potlaan) af en kom lopend richting school.

Hieronder staat per groep aangegeven hoe de kinderen op school komen en ook de school weer verlaten.
Groep 1-2 Ingeborg/Helga;
Leerlingen komen; via nooddeur van het lokaal (Mandenmaker)
Leerlingen vertrekken; via het plein door het hekje recht tegenover de voordeur (Teenschiller)
Groep 1-2 Erica;
Leerlingen komen en vertrekken; via nooddeur van het lokaal (Mandenmaker)
Groep 2; (op de woensdagen)
Leerlingen komen; via de nooddeur van het lokaal (Mandenmaker)
Leerlingen vertrekken; via het plein door het hekje recht tegenover de voordeur (Teenschiller)
Groep 3;
Leerlingen komen en vertrekken; verzamelen bij het grote klimtoestel op het plein (via hek aan de Wagenmaker)
en gaan onder leiding van de leerkracht naar binnen/buiten.
Groep 4;
Leerlingen komen en vertrekken; via de hoofdingang van de school
Groepen 5;
Leerlingen komen en vertrekken; via de nooddeur/trap aan de zijkant van de school (Johannes Vermeerlaan)
Groep 6;
Leerlingen komen en vertrekken; via de hoofdingang van de school
Groep 7;
Leerlingen komen en vertrekken; via het plein, deur onder het afdak
Groep 8;
Leerlingen komen en vertrekken; via de nooddeur/trap aan de zijkant
van de school (Johannes Vermeerlaan)
BSO kinderen verzamelen na lestijd op het plein.
*In verband met de veiligheid aan de Mandenmaker hebben we
ervoor moeten kiezen om de groepen 1/2 niet beide aan deze straat
’uit’ te laten gaan.
Juf Helga/Ingeborg brengen de kinderen aan het eind van de schooldag naar het schoolplein waar de ouders/verzorgers, bij het hek
tegenover de hoofdingang, de kinderen op kunnen halen.
We verzoeken de ouders van kinderen uit andere groepen dan ook niet op deze plek te staan om 14.15/12.15u.
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Lokaalindeling
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de formatie en de lokaalindeling
voor het nieuwe schooljaar. Hieronder nogmaals het overzicht;
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Taaaaa Daaaa, De Jan Bunnikschool 50 jaar!
In de week van 20 september staat de Jan Bunnikschool geheel in het teken van het 50 jarig bestaan.
Binnenkort ontvangt iedereen de officiële uitnodiging voor de feestweek.
In deze uitnodiging vindt u de planning van de gehele week inclusief de digitale inschrijfmogelijkheden voor hulp bij
de verschillende activiteiten.
Aangezien u allemaal staat te popelen om te helpen, wees er snel bij, want voor de inschrijvingen geldt vol = vol!
Hierbij alvast een tipje van de sluier:

Maandag 20 september:
Ta da Circus inclusief voorstelling voor ouders

Dinsdag 21 september:
Schoolreis met de bus

Woensdag 22 september:
Creatief feest op school

Donderdag 23 september:
Reken- feest ochtend vanaf 12.15 uur zijn de alle kinderen vrij
Vanaf 17.30 uur verzamelen, vossenjacht met de hele school, de groepen 5 t/m 8 slapen op school

Vrijdag 24 september:
Alle kinderen om 8.30 uur op school voor een ontbijt.
Afsluiting op het schoolplein om 10.00 uur gaat iedereen naar huis.

Wij hebben er alvast heel veel zin in!!!
Feestelijke groet,
Monika, Mariska, Monique, Sabine, Sanne, Stephanie, Debbie, Tetsia, Willemijn en Carola.
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021
In eerdere nieuwsbrieven hebben we alle vakanties en studiedagen al met u gedeeld. Omdat dit de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar is, geven we u hierbij de data nogmaals door.
Op zowel de studiedagen als in de vakanties zijn de kinderen vrij.
Vakanties;
Herfstvakantie;

za 16 okt t/m zo 24 okt 2021

Kerstvakantie;

za 25 dec 2021 t/m zo 09 januari 2022

Krokusvakantie;

za 26 feb t/m zo 6 maart 2022

Pasen;

vr 15 april t/m ma 18 april 2022

Koningsdag;

wo 27 april 2022

Meivakantie;

za 23 april t/m zo 8 mei 2022

Hemelvaart;

do 26 mei t/m zo 29 mei 2022

Pinksteren;

ma 6 juni 2022

Zomervakantie;

za 9 juli t/m zo 21 augustus 2022

In het nieuwe schooljaar gaan we ons ook weer bekwamen, net als ieder jaar. Dit doen wij op studiedagen,
vergaderingen en andere momenten. Op studiedagen hebben de kinderen geen school omdat de teamleden, zelf aan
de studie gaan om het onderwijs te verbeteren. We begrijpen dat het voor u als ouder of verzorger, best lastig kan
zijn om naast de schoolvakanties ook nog een aantal extra dagen opvang te regelen of vrij te nemen. We hebben er
daarom ook voor gekozen de studiedagen ‘zo gunstig mogelijk’ in te plannen door ze bijvoorbeeld net voor of na
een vakantie of vrije dag in te roosteren. De dagen zijn in overleg met de MR vastgesteld.

Studiedagen

Weet dat wij deze dagen gebruiken om bij te scholen. Ook wij

Studiedag 5 oktober 2021

moeten en willen “bijblijven”. Hiervoor is het van belang om

Studiedag 24 december 2021

naast de maandelijkse cursussen na schooltijd, soms een hele

Studiedag 25 februari 2022

dag in te plannen. Net als bij doctoren, tandartsen en

Studiedag 14 april 2022

bijvoorbeeld financiële managers is ook bijscholing in het

Studiedag 7 juni 2022

onderwijs van groot belang!!!

Naschoolse opvang
Een nieuw schooljaar er misschien ook wel een nieuwe opvang ná of
juist vóór schooltijd. Zeker nu we u als ouder/verzorger minder spreken
dan voorheen,
vinden we het belangrijk om te weten welke leerling, op welke dag, naar
welke BSO/VSO gaat. Gaat uw kind naar de opvang?
Laat u dit dan via Schoudercom aan de groepsleerkracht weten?!
Alvast hartelijk dank!.
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De Vreedzame School
Onze school werkt met de methode van de Vreedzame School.
Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de
vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders/verzorgers en wij als leerkrachten hebben de taak om onze
kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is.
Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor
succes, maar onder andere ook sociale vaardigheden.
Onze school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid
om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Ook leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1.
Dit blok heeft als thema; Wij horen bij elkaar! Tijdens dit blok staat het
samen werken aan een positief werkklimaat centraal.
Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar
omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kunt zo goed helpen”.
Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand.
De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen
uiten en verdedigen en iedereen respecteert.

Wat leren de kinderen van deze lessen?
De kinderen leren/ ontwikkelen;
*Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
-Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
-Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
*Herkennen van gevoelens.
*Omgaan met gevoelens.
*Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
*Conflicten oplossen door win-win situaties.
*Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
*Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Wanneer wij starten met een nieuw blok van De Vreedzame School, geven we dit ook aan in de nieuwbrief
zodat u ook weet waar wij op dit gebied mee bezig zijn in de klassen .
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