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Onrustige tijden 

U heeft het vast wel gehoord of gelezen; ook op school zijn er onrustige tijden. In de afgelopen twee weken, zijn er 

verschillende kinderen en zelfs hele klassen geweest, die ineens naar huis moesten in verband met een besmetting 

met het Coronavirus. Ook wij als school ontkomen hier niet aan, helaas. Weet dat wij ook deze stappen moeten  

nemen, om de gezondheid van zowel leerlingen als medewerkers voorop te stellen.  

 

 

Er wordt veel gevraagd van u als ouder. Het kan zomaar zijn dat u een telefoontje krijgt 

dat uw zoon/dochter opgehaald moet worden en voor die dag of zelfs voor enkele  

dagen, thuis moet blijven. We realiseren ons dat dit ook van u veel flexibiliteit en  

creativiteit van u vraagt. We waarderen het enorm dat er ondanks deze situatie ook heel 

veel positiviteit is en er ook goed contact tussen school en thuis blijft.  

 

 

Van de leerkracht vraagt dit ook het een en ander. Naast het lesgeven in de klas, zijn er in bijna alle groepen ook 

leerlingen die het onderwijs op afstand moeten doen en thuis aan het schoolwerk moeten. Om ook die leerlingen van 

werk te voorzien en zo goed mogelijk op niveau aan te spreken, is dit soms best een gepuzzel maar samen komen 

we er wel uit. 

 

We vinden het belangrijk om goed contact te blijven houden, ook in deze tijden waarin we u op 

afstand zien. Weet ons bij vragen of tips te bereiken via Schoudercom of telefonisch via  

0348-551820.  

Daarnaast staat Jolanda dagelijks bij de schooldeur (ingang via het plein) en loopt ze daarna een 

rondje om de school. Weet dat we het SAMEN doen en daar heeft de school, u als  

ouder/verzorger ook hard bij nodig.  

 

Graag hadden we u ook op de hoogte gebracht van de nieuwste maatregelen en de laatste beslisboom. Echter zijn 

deze voor het onderwijs nog in de maak. Zodra de laatste ontwikkelingen duidelijk zijn, brengen we u hiervan op de 

hoogte via een speciale editie van de nieuwsbrief. 

 

We hopen dat u in goede gezondheid verkeert en dat dit ook zo blijft. Let goed op en zorg goed voor 

uzelf en de mensen om u heen.  

Houd ons op de hoogte wanneer er ontwikkelingen zijn en wij daar eventueel iets in kunnen betekenen.  
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Jantje Beton 

In september hebben de kinderen van onze school loten verkocht voor Jantje 

Beton. Jantje Beton is het goede doel dat zich samen met kinderen en  

jongeren inzet voor meer en uitdagende speelruimte en meer speelkansen. 

Zij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks  

kunnen spelen en bewegen. Met de verkoop van de loten, krijgt de school 

ook een gedeelte van de verkoopopbrengst welke wij weer aan  

schoolactiviteiten kunnen besteden.  

Bij deze een speciale vermelding;  

Lotte van Roest heeft tijdens deze actie 47 loten verkocht. Wat supergoed Lotte!! 

De totale opbrengst van de actie wordt in december kenbaar gemaakt. 

 

 

Jaarverslag MR 

Het jaarverslag van de MR staat vanaf nu op de website van school. Het verslag is een verkorte weergave/terugblik 

op het schooljaar 2020-2021, gezien vanuit de MR.  

Het jaarverslag kunt u vinden onder het kopje; ‘SAMEN”, Medezeggenschapsraad.  

Veel leesplezier toegewenst! 

 

 

 

Pietenmiddag 

Op vrijdag 19 november is er een Pietenmiddag op school. Deze middag staan de Pieten centraal en 

worden er verschillende activiteiten gedaan. De kinderen die dat willen, mogen deze dag ook als Piet 

(of Sint) verkleed op school komen. Anders dan andere jaren, worden er nu geen pepernoten  

gebakken of speculazen versierd maar maken we er ook dit jaar weer een hele leuke middag van!  

 

Sintviering 

Op vrijdag 3 december hopen we dat Sinterklaas en zijn Pieten, onze school komen bezoeken.  

De verwachting is, net als vorig jaar, dat hij niet via het plein aankomt. U als ouder, hoeft dan ook niet 

te blijven wachten om de Sint te verwelkomen. We laten u natuurlijk wel weten hoe deze dag verloopt/ verlopen is. 

De kinderen nemen voor deze dag zelf hun lunch mee naar school, voor het 10-uurtje wordt gezorgd.  

 

 

 

 

Nieuwe groep 1-2 

Zoals al eerder aangegeven, zijn er veel inschrijvingen van 

nieuwe leerlingen. Dit maakt dat wij in februari 2022 met 

onze derde kleutergroep starten. De ouders/verzorgers 

van de leerlingen in onze huidige groepen 1-2 worden hier 

binnenkort verder over geïnformeerd. 
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Kunstwerk 50 jaar JB 

Tijdens de feestweek rondom het 50 jarig bestaan van onze school, hebben alle ‘geluksvogels’ die nu bij ons op 

school zitten, een vogeltje gemaakt van een steen. Al deze vogeltjes samen vormen een blijvend schoolkunstwerk als 

aandenken van dit heuglijke feit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderklankbord 

Als school vinden wij het betrekken van ouders bij schoolontwikkelingen belangrijk. Hierover willen wij graag in  

gesprek met u als ouder. Dit is de reden dat wij vanaf dit schooljaar een Ouderklankbordgroep oprichten.  

Het doel van een ouderklankbord is dat ouders in een meer informele setting mee kunnen denken met ons als 

school en ons van tips en ideeën kunnen voorzien. Wat gaat er goed op 

school? Wat kan nog beter en hoe kunnen we dat samen bereiken?  

Er worden gedurende het schooljaar verschillende ‘klankbord momenten’ 

gehouden met elk een ander thema. Op vrijdag 17 december wordt het  

eerste moment gehouden om 8.30u. Tijdens die bijeenkomst  

inventariseren we welke mogelijke thema’s we tijdens de andere  

klankbordmomenten gaan bespreken.  

 

Wilt u deelnamen aan dit eerste Ouderklankbordmoment? Stuur dan een bericht aan Jolanda de Bruijn via  

Schoudercom. Of deze bijeenkomst fysiek of digitaal zal plaatsvinden, hangt af van de maatregelen en de  

besmettingen op dat moment. Uiteraard wordt u hier nader over geïnformeerd. 
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Eerste indrukverslagen 

Het is deze week de 11e lesweek van dit schooljaar; iedereen heeft zijn draai weer gevonden in de groep, de eerste 

hoofdstukken of blokken van de methode zijn al doorgewerkt, er zijn al vele samenwerkingsopdrachten gemaakt en 

er is al veel geleerd. Er zijn verschillende thema’s en onderwerpen aan bod gekomen en de kinderen hebben al  

kunnen laten zien waar zij goed in zijn en waar zij nog hulp bij nodig hebben. 

Verschillende onderdelen uit de lessen zijn getoetst en er zijn door de leerkrachten observaties gedaan in de  

klassen. Kortom; Tijd om u een eerste indruk te geven van wat de kinderen tot nu toe in de klas hebben laten zien! 

Met het eerste indruk verslag brengen we u op de hoogte van wat de kinderen aan ons als leerkrachten hebben laten 

zien. 

 

Dit kan zijn door middel van observaties, door toetsen of 

schoolwerk. De kinderen van de groepen 3-7 krijgen dit  

verslag op donderdag 18 november mee naar huis. 

We willen u nadrukkelijk laten weten dat dit verslag echt een 

eerste indruk is en dit is dan ook iets anders is dan een 

rapport zoals we die in februari en juni maken.  

Het verslag krijgen de kinderen dan ook niet in de rapportmap mee naar huis maar dit wordt op papier, in een  

envelop. Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen of opmerkingen hebben, dan kunt altijd contact met de 

leerkracht opnemen en een afspraak maken voor een gesprek.  

 

De ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen geen eerste indruk verslag.  

Aangezien de afstemmingsgesprekken nog maar kortgeleden gevoerd zijn, vinden de leerkrachten van groep 1 en 2 

het niet noodzakelijk om alle ouders te spreken. Natuurlijk is het voor u als ouder altijd mogelijk om een gesprek 

aan te vragen met een leerkracht, om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. 

 

De gesprekken met ouders mogen, gezien de maatregelen nog fysiek plaatsvinden. Wel vragen we u om op het 

vooraf afgesproken tijdstip te komen en in school een mondkapje te dragen. Bij een afspraak zorgen wij ervoor dat 

er 1,5m afstand gehouden kan worden. Heeft u de voorkeur om het gesprek digitaal te voeren, dan kan dat uiteraard 

ook. We horen het graag van u. 

 

 

 

 

Pokemonkaarten 

De rage van de Pokemonkaarten slaat ook onze school niet over.  

We zien hierin een toename in het aantal kinderen dat deze kaarten 

mee naar school neemt. Dit veroorzaakt, naast hele leuke en  

ontspannen momenten ook voor onrust in de klassen.  

Daarom hebben we de volgende schoolafspraak gemaakt; 

De Pokemonkaarten zijn voor thuis/vrije tijd en deze zijn dan ook niet 

te zien onder schooltijd (8.05-14.15u) Buiten deze tijden om, kunnen 

kinderen zelf besluiten of zij ze wel/niet op het schoolplein of  

daarbuiten uitwisselen.  
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Even voorstellen 

Op onze school hebben wij altijd stagiaires, stagiaires van verschillende opleidingen. Wij vinden het belangrijk dat 

onze toekomstige collega’s een fijne en leerzame stage hebben en ervaring in ons mooie vak op kunnen doen. Wij 

zijn een ‘erkend leerbedrijf’ en hebben een samenwerking met verschillende scholen zoals de Hogeschool van 

Utrecht, ROC Midden Nederland, het MBO Rijnland etc. Onze schoolopleiders Marleen en Monique coördineren de 

stageplaatsen en begeleiden schoolbreed de stagiaires. Zij zijn het schoolaanspreekpunt en organiseren bijvoorbeeld 

intervisiemomenten voor stagiaires. In de klas, begeleidt de groepsleerkracht de stagiaire en samen stemmen zij af 

welke activiteiten gedaan en doelen behaald gaan worden. Hieronder stellen enkele stagiaires zich aan u voor.  

 

Hoi, ik ben Babette, ben 18 jaar en ik zit momenteel in mijn laatste jaar van mijn opleiding onder-

wijsassistent op het ROC Midden Nederland in Utrecht. Ik ben geboren in Lopik en woon sinds kort 

in Schoonhoven. Ik hou erg van koken en doe graag leuke dingen met  

familie en vrienden.  

 

Dit schooljaar 21/22 ben ik te vinden op de dinsdag en woensdag bij juf Joëlle in groep 6 en op de 

donderdag bij meester Mike in groep 5. 

 

 

 

Mijn naam is Nikki Faaij, ik ben 19 jaar oud en woon in Oudewater.  

Ik ben eerstejaars student op de PABO op hogeschool Utrecht. En dit eerste half jaar loop 

ik gezellig bijna iedere donderdag stage bij groep 8!  

In mijn vrije tijd lees en teken ik graag, of kijk ik een leuke film. Daarnaast werk ik in de 

zomermaanden in de horeca. Ik heb erg veel zin in de stage, en hoop veel te kunnen leren! 

 

 

Kerstkaartjes 

We zijn vroeg dit jaar maar dit doen we om onrust te voorkomen;  

In de decembermaand worden er vaak kerstkaarten verstuurd om de ander fijne dagen toe te  

wensen. Een leuke traditie en een mooi gebaar. 

Op school zien we ook dat verschillende kinderen, aan andere kinderen uit de klas kerstkaartjes uit-

delen. Ontzettend lief en aardig maar niet altijd praktisch in de klas.  

 

We stellen dan ook voor om de kerstkaarten, net als de verjaardagsuitnodigingen, bij de kinderen 

thuis langs te brengen. Maak er een leuke activiteit van en stap op de fiets of ga wandelend de  

huizen van je klasgenoten langs. Weet je niet waar diegene woont? Dan kun je dit uiteraard eerst 

vragen bij diegene of het kaartje voor/na schooltijd bij het schoolplein geven. 

 

 

Kerstviering 

Op school, vieren we Kerst op donderdag 23 december. Helaas kunnen we dit jaar, vanwege de maatregelen niet 

naar de kerk. We gaan deze dag dan ook ‘gewoon’ tot 14.15u naar school (ipv tot 12.15u) Verdere info over de 

Kerstviering volgt nog. 
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MR nieuwsflits 

Middels deze Nieuwsflits vertellen wij graag wat er besproken is in de laatste  

vergadering van de Medezeggenschapsraad van 12 oktober 2021. 

 

• Na onze oproep voor een nieuw lid voor de Oudergeleding van de MR heeft Pieter 

van Loenhout zich aangemeld. Pieter heeft afgelopen vergadering meegekeken wat er 

zoal bij de MR komt kijken en besloten ook gelijk definitief zitting te willen nemen. 

Gezien Pieter zich als enige ouder aangemeld heeft volgt er geen verdere  

verkiezingsprocedure en hebben wij Pieter gelijk benoemd als lid van de o 

           oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad. Hieronder stelt Pieter zich kort voor.  

 

Hallo, mijn naam is Pieter van Loenhout. Sinds 2010 woon ik in Lopik, nadat ik tijdens mijn studie in Tilburg mijn 

vrouw Diana heb ontmoet. Wij hebben samen 3 kinderen: Teun (2014), Saar (2017) en Soof (2019). Na eerst heel wat 

jaren in de IT consultancy te hebben gewerkt ben ik sinds 2020 manager ICT bij NS. Ook verzorg ik met veel plezier 

voetbaltraining aan de JO8 bij VV Cabauw. Vanaf schooljaar 2021/2022 heb ik zitting genomen in de oudergeleding 

van de Medezeggenschapsraad van de Jan Bunnik. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij het onderwijs van 

onze kinderen en wil hier graag op deze manier mijn steentje aan bijdragen. 

 

• Anita zal komend half jaar aanblijven als PMR lid (personeelsgeleding MR) om het verlof van Anneloes te  

          vervangen.   

• In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar blikken we altijd even terug en vooruit. Zo hebben we met 

elkaar de eindevaluatie van het jaarplan van vorig schooljaar 2020-2021 doorgenomen en na kleine  

          aanpassingen akkoord gegeven. In de volgende vergadering van 30 november deelt het team met de MR hun  

          plannen wat ze komend schooljaar ‘21/’22 samen willen bereiken. 

• We hebben de vacatures bij groepen 1 / 2 alsook groep 7 met elkaar besproken. 

• We hebben met elkaar besproken dat de benodigde aanpassingen in het ICT systeem van de Jan Bunnik zijn 

gedaan om zo de privacy van de kinderen bij gebruik van Google education te waarborgen.  

• We hebben het Plan van Aanpak vanuit de RI&E goedgekeurd en afgesloten. 

• Een update van het NPO plan is gedeeld met de MR en hiervoor heeft de MR enkele adviezen meegegeven.  

• Een laatste punt waar we bij stilgestaan hebben is hoe de ouderbetrokkenheid bij school weer te vergroten.  

 

Tot zover. 

De volgende MR-vergadering is op 30 november 2021. 

Mocht u vragen hebben of een bepaald onderwerp op de agenda willen zetten kunt u ons altijd persoonlijk  

aanspreken of een e-mail sturen naar mr@janbunnikschool.nl 

 

Samen voor Boeiend Onderwijs 

Arbertina van Bruchem (voorzitter) 

Pieter van Loenhout (lid) 

Simone de With (lid) 

Anneloes van Klaren (secretariaat) 

Anita van Engelen (vervangend lid) 
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