Kbs Jan Bunnik, schooljaar 2021-2022
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50 jaar Kbs Jan Bunnik
In de week van 20 september staat de Jan Bunnikschool geheel in het teken van
het 50 jarig bestaan. Het programmaboekje heeft u al ontvangen en ook de
inschrijvingen zijn in volle gang. Wat ontzettend fijn dat er al zoveel hulpouders
zijn om deze week tot een onvergetelijke week voor de kinderen te maken!!!
Wel kunnen we nog veel hulp gebruiken bij

de circusdag op maandag 20

september. Deze hulp is echt noodzakelijk. Mocht u zelf niet kunnen, misschien
kan dan uw vriend, vriendin, neef, nicht, oppas of buurvrouw helpen?!
Wilt u zich opgeven? Geef dit dan aan via de intekenlijst via SchouderCom.

Hierbij een korte beschrijving van de dagen;

Maandag 20 september:

Circus Tadaa inclusief voorstelling voor ouders

Dinsdag 21 september:

Schoolreis naar Diergaarde Blijdorp (gr 1-4) en naar Drievliet (gr 5-8)

Let op wijziging; alle groepen worden om 8.15u op school verwacht;
-de bussen van groep 1-4 vertrekken om 9.00u vanaf de Mandenmaker!!
-de bussen van groep 5-8 vertrekken om 9.00u vanaf de Johannes Vermeerlaan!!

Woensdag 22 september:

Creatief feest op school

Donderdag 23 september:

Reken feestochtend, vanaf 12.15 uur zijn alle kinderen vrij
Vanaf 18.00 uur vossenjacht
20.30u de groepen 5 t/m 8 slapen op school

Vrijdag 24 september:

Alle kinderen gr 1-8 om 8.30 uur op school voor een ontbijt
Sporten op het schoolplein, om 10.00 uur gaat iedereen naar huis
(via de uitgang waardoor zij op ‘normale lesdagen’ ook vertrekken).

Wij hebben er heel veel zin in!!!

Feestelijke groet,
Team Kbs Jan Bunnik en de ouderraad
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Ziek, verkouden
Door het sterk wisselende weer en de herfst die voor de
deur staat, kan de verkoudheid of een griepje snel
toeslaan.
Twijfelt u of uw zoon/dochter wel naar school mag?
Doorloop dan de beslisboom (versie augustus ‘21)

Luizencontrole
Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem
wordt, is het belangrijk om regelmatig te controleren
op hoofdluis. De luizen worden dan in een vroeg
stadium ontdekt en de behandeling is dan ook
eenvoudiger.
Normaal gesproken, vonden deze hoofdluiscontroles na
iedere vakantie en in iedere groep plaats.
Echter kunnen er momenteel nog geen controles op
school plaatsvinden. We verzoeken u dan ook om uw
kind zeer regelmatig thuis te controleren.
Voor meer informatie kunt u kijken op;
https://www.hoofdluizen.nl/over-hoofdluis

De schoolfotograaf komt
Op donderdag 14 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Ook dit jaar worden de schoolfoto’s gemaakt
door “Nieuwe Schoolfoto”, zie voor meer Informatie; www.nieuweschoolfoto.nl.
Belangrijk voor u om te weten; de portretfoto’s en de groepsfoto worden gemaakt tegen een witte achtergrond.
De kinderen gaan hierbij in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de schoenen.
Witte/grijze kleding komen minder mooi uit de verf, vrolijke kleuren werken natuurlijk altijd goed.
Na lestijd kunnen ook broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden met kinderen die
(nog) niet op school zitten. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit zo
spoedig mogelijk aangeven bij Suleika vd Hoek via;
suleika.vandenhoek@janbunnikschool.nl
De kinderen krijgen tzt een inlogkaart mee naar huis met een code om veilig in te loggen.
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Gezocht; wasouder
Wie van de ouders/verzorgers zou 1x in de zoveel weken onze ‘schoolwas’
willen wassen/drogen? De was bestaat uit vaatdoekjes, handdoeken en af en
toe een dweil.
De was gaat 1x per week mee en met hoe meer ouders/verzorgers we af
kunnen wisselen, hoe minder vaak u aan de beurt bent.
Wilt u op deze manier een steentje bijdragen?
Meld u dan aan bij Suleika, onze administratief medewerkster; suleika.vandenhoek@janbunnikschool.nl
Alvast heel hartelijk dank!

Toestemmingsformulier beeldmateriaal
De schoolcommunicatie verloopt zoals u weet, via de app; SchouderCom.
Via SchouderCom kunt u berichten verzenden en ontvangen,
blogs lezen en/of intekenen.
Daarnaast kunt u onder andere ook uw eigen gegevens aanpassen.
In de app, onderaan bij ‘… meer’ en dan bij ‘Privacy en overige vragen’
vindt u ook de toestemmingsvragen mbt het publiceren van
beeldmateriaal. Dit toestemmingsformulier kunt u aanpassen wanneer u
maar wilt. Het is wel van belang dat het ingevuld wordt want op die
manier kunnen we, als er toestemming gegeven is, weer leuke foto’s of
filmpjes plaatsen.

Jantje Beton
Vanaf woensdag 15 september tot en met woensdag 29 september
gaat de Jantje Beton actie weer van start!
Vanuit school doen we elk jaar mee met dit goede doel.
Met het verkopen van Jantje Beton loten worden diverse goede doelen gesteund
en daarnaast ontvangt school voor elk verkocht lot de helft van het geld.
We hopen dan ook dat er veel loten verkocht gaan worden!
De boekjes van Jantje Beton gaan mee met de kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Alle boekjes moeten weer ingeleverd
worden, ook als ze niet “vol” of zelfs “leeg” zijn. Bij het niet inleveren van de boekjes, moeten wij de boekjes betalen.
Op de envelop, welke de kinderen meekrijgen, staat dat de boekjes uiterlijk 5 oktober ingeleverd moeten zijn, maar
wij willen u vragen om ze uiterlijk 30 september weer bij de leerkracht in te laten leveren. Alvast bedankt!!
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Afstemmingsgesprekken
Vanaf 27 september houden we weer afstemmingsgesprekken op school.
Tijdens dit gesprek stemmen we met elkaar af wat de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter zijn.

Hoe zou u, uw zoon/dochter omschrijven? Wat denkt u dat uw zoon/ dochter nodig heeft? Hoe denkt hij/zij hier zelf
over? Wat is belangrijk in dit leerjaar? Dit zijn vragen die tijdens het gesprek aan bod komen.
De intekening van de gespreksrondes verloopt via SchouderCom.
U krijgt vanuit de leerkracht een uitnodiging om in te schrijven.
Om bij deze gesprekken de maatregelen tegen het Covid-19 virus ook te
kunnen waarborgen, is het volgende georganiseerd;
-Doorloop thuis de ‘bezoekers check’ (hiernaast afgebeeld)
Indien een van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, zeg dan de
afspraak af en kom NIET naar school.
-Wacht buiten de school tot vlak voor aanvangstijd van het gesprek en
kom dan naar binnen.
-Bij de gesprekken in de groepen 1-2 en 7 wordt de
nooduitgang als ingang van het lokaal gebruikt.
-Bij de gesprekken in de andere groepen wordt de hoofdingang tot
school gebruikt. Wacht op het plein totdat het bijna tijd is.
-We schudden geen handen en zorgen dat er in het lokaal
voldoende ruimte is om op 1,5 meter in gesprek te gaan.
In de groepen 6 en 8 worden geen afstemmingsgesprekken
gehouden omdat de leerkracht, de leerlingen voor de zomervakantie ook
al in de klas had. Daarnaast zijn er al eerder gesprekken geweest tussen de ouders van de kinderen en de leerkracht.
Mocht u als ouder/verzorger toch graag met de leerkracht in gesprek gaan, laat dit dan aan Monika of Joëlle weten.

Groepsinformatie
Voorgaande jaren was het gebruikelijk om aan het begin van het schooljaar een
informatieavond per groep te organiseren. Vorig schooljaar kon dit helaas niet
doorgaan ivm de maatregelen tegen Corona.
Naar aanleiding van deze maatregelen hebben we toen de groepsinformatie via
SchouderCom verspreid.
Aangezien we nu aan het begin van het schooljaar afstemmingsgesprekken
Houden en er nog maatregelen zijn, sturen we u de groepsinformatie ook dit jaar
weer via SchouderCom. Mocht u nog vragen ten aanzien van de inhoud van deze
informatiebrief hebben, dan kunt u deze vragen via SchouderCom of tijdens de
afstemmingsgesprekken, aan de leerkracht stellen.
De groepen 6 en 8 krijgen wel een informatieavond.
De leerkracht informeert u hier verder over.
We zorgen er voor dat we deze avond veilig en verantwoord kunnen organiseren.
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Even voorstellen
Mijn naam is Ingeborg Geensen en ik woon in Cabauw. Ook ben ik regelmatig op de Wielsekade
te vinden. Daar is de stal waar ik samen met mijn partner pony’s houd.
Op maandag en dinsdag werk ik voorlopig als invaljuf in groep 1-2. De andere dagen werk
ik ook in een kleutergroep maar dan op de Gerardus Majella.
Het warme welkom van het team en het enthousiasme van de kinderen geven me veel energie.
En ik kijk er dan ook naar uit om er voor de kinderen een leerzame en leuke tijd van te maken!

Ik ben Stella van der Zande, 24 jaar en doe de PABO op de Hogeschool Utrecht. Momenteel ben ik
bezig met het laatste halfjaar en loop ik nu dan ook mijn LIO stage. Deze stage loop ik in
groep 1-2 Ingeborg/Helga. Ik ben om de week op maandag aanwezig en ben er daarnaast iedere
dinsdag en donderdag. In mijn vrije tijd tennis ik graag, hou ik mij veel bezig met het organiseren
van evenement en kijk ik het hele jaar uit naar de wintersport.
Ik heb heel erg veel zin in deze stage en hopelijk is hierna ook mijn studie helemaal afgerond!

Hallo allemaal!
Mijn naam is Niels Heistek en ik ben een nieuwe meester (in opleiding) op jullie school! Ik ben 20
jaar en ben een tweedejaars student op de PABO op Hogeschool Utrecht en mag dit jaar (tot iets
na de kerstvakantie) gezellig stage komen lopen in groep 4! Ik zal er bijna elke dinsdag zijn en
soms een keer een hele week. Wanneer ik geen les aan het geven ben of les krijg, ben ik vaak te
vinden in IJsselstein (waar ik woon). Hier werk ik al ruim twee en een half jaar als leidinggevende
bij de Blokker. Verder hou ik van films, voetbal en mijn (nog redelijk) nieuwe kat. Ik heb de klas al
een beetje leren kennen en heb enorm veel zin in de rest van dit halfjaar!

In de volgende nieuwsbrief zijn er nog meer nieuwe teamleden die zich aan u voorstellen.

Oortjes/koptelefoons
Ook dit schooljaar werken we in de groepen 1 tot en met 8 met Chromebooks.
De kinderen zijn hier erg enthousiast over en geven aan met behulp van deze Chromebooks
veel te leren. Ook wij als team zien de grote meerwaarde van deze Chromebooks, zeker omdat veel
programma’s/ opdrachten die wij gebruiken, aangepast kunnen worden aan het niveau van de kinderen.
Op die manier wordt er nog beter afgestemd op wat het kind nodig heeft.
We hebben gemerkt dat het erg fijn is als de kinderen met ‘oortjes’/’koptelefoons’ werken.
Hierdoor kunnen zij zich beter concentreren op hetgeen te horen is. Wij zijn er erg mee geholpen
als u een setje oortjes of een koptelefoon aan uw kind (groep 3-8) meegeeft.
Hij/ zij kan hier dan tijdens de lessen gebruik van maken.
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De gouden weken
Het schooljaar is gestart en dus zijn ook ‘de gouden weken’ van start gegaan...

Wat houdt dit nu eigenlijk in?
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar.
Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar,
de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed klimaat en een fijne sfeer in de klas te creëren.
Daar hebben we de rest van het jaar plezier van.
Vijf fasen van goede groepsvorming
Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep doorloopt. Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels
bepaald voor de rest van het jaar. In deze weken is de invloed van de leraar van groot belang.
Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats.
Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, als er bijvoorbeeld nieuwe leerlingen komen. De fasen zijn:
Forming: oriënteren
Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur.
Storming: presenteren
De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een volger?
Norming: normeren
De regels, waarden & normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking.
Performing: presteren
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Met ongeschreven regels waar ieder zich aan houdt.
Reforming: evalueren
Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe groepsdynamiek.
In alle groepen worden vele opdrachten en activiteiten gedaan om een fijn, prettig en veilig klimaat te creëren.
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Informatie van externen
In onze nieuwsbrief nemen wij ook regelmatig informatie op van externen. Wij als school willen u hierop attenderen
maar zijn niet verantwoordelijk voor deze activiteiten. Bij vragen over deze informatie, kunt u bij de externe
organisatie aankloppen.

Schrijf deze datum alvast in uw agenda.
Een doe-dag vol technische uitdagingen
voor het hele gezin.
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