Kbs Jan Bunnik, schooljaar 2021-2022

Nieuwsbrief februari ‘22
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Versoepelingen
Wat hebben we er naar uitgekeken;
De versoepelingen!!
Toch is het ook wel weer spannend want het
Coronavirus is zeker nog niet weg.
Het kan nog steeds zijn dat leerlingen of
leerkrachten afwezig zijn gedurende een
lesdag/schoolweek.
Ondanks dat de meeste mensen er niet heel ziek van
worden, blijft het toch belangrijk om gezond te blijven
en ook dit moeten we met elkaar doen.

Ook zijn we bepaalde zaken die voorheen heel gebruikelijk waren, al bijna 2 jaar niet meer gewend.

Dit maakt dat wij de versoepelingen dan ook kalm aan invoeren op school en wellicht ook andere keuzes maken dan
voorheen. De meeste maatregelen die nu gelden in/om school, houden we dan ook aan tot de voorjaarsvakantie.
Op de studiedag van 25 februari spreken we hier met het team over en uiteraard informeren we u hier te zijner tijd
ook over.

Voor nu kunnen we al zeggen dat straks na de vakantie;
-de groepen niet meer gescheiden hoeven te blijven en er dus weer meer
samengewerkt kan worden!
-de mondkapjes voor de leerlingen van groep 6-8 en voor de teamleden
weg kunnen!
-er geen looproutes meer gevolgd hoeven te worden!

-als je besmet bent, nog maar 5 ipv 7 dagen is isolatie gaat, mits je 24 u
klachtenvrij bent!
-de ouders/verzorgers/vrijwilligers weer in school mogen komen!
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Rapporten en gesprekken
Op donderdag 24 februari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 7 hun rapport mee naar huis. In de week na de
voorjaarsvakantie, vinden de voortgangsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken praten we graag met u en uw

zoon/dochter over het welbevinden en de ontwikkeling in de afgelopen periode. Ook blikken we vooruit op de
komende periode.
Na een bericht vanuit de leerkracht, kunt u digitaal intekenen voor de gesprekken via de Schoudercom-app. Of deze
gesprekken online of fysiek zijn, hangt af van de situatie. U hoort hier binnenkort meer over vanuit de leerkracht.
Leerlingen die afwezig waren tijdens de toetsafname mogen dit op een later
tijdstip inhalen. Door de afwezigheid van veel leerlingen en leerkrachten zullen
niet alle toetsresultaten bekend zijn op het moment dat het rapport
meegegeven wordt. Betreffende leerlingen en ouders zullen deze ontbrekende
gegevens op een later moment van de leerkracht ontvangen.
De kinderen krijgen het rapport wel gewoon op 24 februari mee naar huis.

Meestal zijn bij de gesprekken beide ouders aanwezig. Wij vinden dit ook het
meest wenselijk omdat we vinden dat de ontwikkeling die wij op school zien,
ook bij beide ouders bekend moet zijn. We merken dat gescheiden ouders vaak
gezamenlijk op gesprek komen en we vinden dat ook heel belangrijk.
Het gaat immers om het belang van het kind. Een rechtstreekse en duidelijke communicatie is daarbij noodzakelijk.
Het is in het belang van het kind dat beide ouders hun betrokkenheid tonen.
Uiteraard bent u ook altijd, buiten deze gesprekscyclus om, van harte welkom om een afspraak met de leerkracht te
plannen om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

Studiedag 25 februari

Op vrijdag 25 februari hebben wij als school een studiedag ingepland.
De kinderen zijn deze dag vrij.
Uiteraard stond dit eind vorig schooljaar en ook aan het begin van het
huidige schooljaar in de nieuwsbrief en op de jaarkalender.
Wij hebben er bewust voor gekozen om deze dag voorafgaand aan de
vakantie in te plannen zodat het voor u als ouder/verzorger wellicht iets
praktischer is om opvang te regelen of om nét iets eerder op vakantie te
kunnen.
Wij als team gaan onder andere met de volgende thema’s aan de slag;
-Het analyseren van de toetsresultaten (Citotoetsen die in januari/februari gemaakt zijn in gr 3-8)
-Na de analyse van de resultaten; wat houdt dit in voor ons onderwijs en welke acties ondernemen wij hierop?
-Het observeren en registreren bij groep 1-2
-Oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem
-Hoe gaan we in school om met de versoepelingen vanuit de overheid?
In de volgende nieuwsbrief blikken we terug op en informeren we u over deze studiedag.
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Hoe was het op school?
Hoe was het vandaag op school? Dit is een vraag die
veel ouders/verzorgers stellen aan hun kind. Het is
heel goed om interesse te tonen in wat je kind zoal
doet op school, echter kan zo’n open vraag ook heel
lastig te beantwoorden zijn. Op een schooldag
wordt er zoveel gedaan waardoor het antwoord vinden, problemen op kan leveren.
Bedoelt mama nu; Hoe was het buitenspelen? Of hoe

was de rekenles? Of bedoelt ze of de hagelslag lekker was die op m’n broodje zat? Hieronder staan een
aantal alternatieve vragen die u ook kunt stellen.
Maak er maar een bingo van! En wellicht kunnen
dezelfde vragen gesteld/ beantwoord worden over
uw eigen (werk-)dag….

Carnaval!
Donderdag 24 februari staat Carnaval op de kalender en dit gaan wij
natuurlijk vieren! Kom verkleed als circusartiest, sporter, dier, youtuber,
of noem maar op!!!!
Normaal gesproken vieren we Carnaval op een ‘korte’ dag, dit jaar wordt
het gevierd op een ‘lange’ dag. Dit houdt in dat we deze dag ook nog
gewoon les krijgen/geven.
Daarnaast hebben we ook een georganiseerde BINGO met prijsjes.
Voor de kinderen die in quarantaine zitten zorgen wij voor een MeetLink en een BINGO kaart, zodat zij mee kunnen doen met hun eigen
groep. Zit je thuis? Ook dan mag je natuurlijk verkleed mee doen aan de
BINGO! Om het leuk te houden, willen we geen confetti en serpentine
spray op school. We hopen op een gezellige dag!!
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Onze stagiaires!
Kbs Jan Bunnik is een ‘Opleidingsschool’. Wij werken samen met de Pabo (lerarenopleiding) van de Hogeschool
Utrecht/Amersfoort maar daarnaast ook met verschillende MBO opleidingen.

Deze samenwerking is er om meer en goede leraren, onderwijsassistenten en andere toekomstig onderwijspersoneel
op te leiden en hen ervaring op te laten doen in de onderwijspraktijk. Wij werken eraan dat alle studenten bij ons op
school een plezierige en vooral leerzame tijd hebben! Hieronder stellen een aantal stagiaires zich aan u voor;

Hoi, mijn naam is Sura Meles, ik ben 18 jaar en ik woon in Bergambacht. Ik zit in mijn eerste jaar
van mijn opleiding servicemedewerker niveau 2 op MBO Rijnland in Gouda. Dit schooljaar loop ik
op de vrijdagen stage. Ik doe op elke vrijdag; telefoon opnemen, bibliotheekboeken netjes zetten,
bij de start van de dag bij de deur staan en kinderen begroeten, een rondje om de school lopen en
de deuren, hekjes etc. dichtmaken. Mijn hobby´s zijn hardlopen, boeken lezen, muziek luisteren
en met mijn vriendinnen afspreken. Ik vind het leuk om met de kinderen te spelen en grapjes te
maken.

Mijn naam is Jessica Boer, ik ben 20 jaar en woon in Lopik. Ik zit in mijn eerste jaar van mijn
opleiding onderwijsassistent op het ROC Midden Nederland in Utrecht. Dit schooljaar 21/22 loop
ik op de maandag stage bij groep 3 bij juf Simone.
Vanaf februari loop ik ook op de vrijdag stage, bij groep 4 van Monique. Mijn hobby’s zijn
badmintonnen, skeeleren, muziek luisteren en afspreken met vriendinnen. Ik vind het leuk om met
kinderen te werken omdat je ze ziet groeien, ontwikkelen en omdat je veel liefde van ze krijgt en
kan geven.

Hallo allemaal, ik ben Annet Ockeloen. Ik ben 22 jaar oud en ik woon in Nieuwegein. Sinds kort
ben ik begonnen aan de PABO opleiding op de Hogeschool Utrecht. De PABO doe ik als
deeltijd, dit betekent dat ik 1 dag school heb en 1 dag stage loop. Ik heb gekozen voor de
deeltijd studie omdat ik tegelijkertijd ook als verpleegkundige werk in de ouderendementenzorg. Dit doe ik graag maar toch wil ik het allerliefst lerares op de basisschool
worden!
Ik doe graag leuke dingen met familie en vrienden, koken vind ik heel leuk en ik houd van
spelletjes doen. Mijn eerste stage mag ik bij de Jan Bunnik School doen!
Ik loop stage in groep 8 bij juf Monika. Ik ben op 11 februari hiermee begonnen en ik zal
aanwezig zijn op de dinsdagen of vrijdagen. Ik heb er heel veel zin in!

Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Anne-Sophie Boeren en ik ben 20 jaar oud. Mijn hobby’s zijn lezen, haken en breien.
Zolang ik mij kan herinneren wil ik juf worden.
Ik zit nu in mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent op het ROC midden Nederland.
Hierna wil ik naar de Pabo om dan zelfstandig voor de klas te kunnen staan.
Op dinsdag en donderdag zal ik in groep 1-2 stage lopen en op woensdag zal ik in groep 3 zijn.
Ik heb heel veel in deze stage en ik heb veel zin om de leerlingen te leren kennen.
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Jantje Beton
Vanuit Jantje Beton hebben we bericht ontvangen over de opbrengst van
de loterij actie. De kinderen hebben samen 738 lootjes verkocht met een

totaal bedrag van € 2.214,- van dit bedrag zal een mooi bedrag van
€ 1.107,= aan ons/de ouderraad worden overgemaakt.

Inschrijven broertjes/zusjes
Het is voor ons als school zijnde, noodzakelijk om te weten hoeveel kinderen er de komende jaren bij ons op school
ingeschreven worden. Op basis hiervan, maken wij beslissingen over bijvoorbeeld de groepsgrootte en het aantal
leerkracht en/ of ondersteuners dat wij nodig hebben gedurende het schooljaar.
Wij zijn nu bezig met de formatie voor het nieuwe schooljaar. Dit houdt in dat wij zicht willen hebben op het aantal
inschrijvingen van kinderen die voor augustus 2023, 4 jaar worden. (geboren in 2019 of ervoor)
Het is daarom raadzaam om de jongere broertjes of zusjes van onze
huidige leerlingen ook alvast in te schrijven.
Op onze website kunt u het inschrijfformulier vinden.
(klik op de link)
Mocht u zich niet meer herinneren of u uw zoon/dochter al ingeschreven heeft, neem dan contact op met Jolanda de Bruijn. Dit kan
telefonisch of via Schoudercom.
Gezien de maatregelen rondom Covid, mogen er ook weer rondleidingen met nieuwe ouders op school plaatsvinden.
Heeft u nog een buurtgenoot, kennis, familie etc. die kennis wil komen maken met onze school? Laat hem/haar dan

contact opnemen met Jolanda, zodat er een rondleiding ingepland kan worden.

Minimaregeling gemeente Lopik
Heeft u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding
of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente Lopik. Welke kosten worden
vergoed en hoeveel, hangt af van uw situatie.
Wat kunt u doen?
-Kijk op de website van de gemeente; Extra's Lopik - Extra's bij een laag inkomen - Voor u - WIL (wil-lekstroom.nl)
-U dient een verzoek in. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.
Heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u bellen met de klantenservice van de WIL; 030 – 7022 300.
In Lopik is er ook een contactpersoon van WIL bij het sociaal team; Marianne van Leeuwenstijn. Zij kan helpen bij het
aanvragen.
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Middels deze Nieuwsflits vertellen wij graag wat er besproken is in de laatste
vergadering van de Medezeggenschapsraad van 10 februari 2022.

Wij hebben met elkaar de huidige Corona situatie op de Jan Bunnikschool
besproken. De hoeveelheid leerlingen en teamleden die de afgelopen periode
afwezig waren en hoe hiermee omgegaan is. Als MR zijn wij ook tussen de
vergaderingen door betrokken en overleggen met Jolanda waar nodig.
Wij hebben met elkaar het jaarplan tussentijds geëvalueerd. In het jaarplan beschrijft het team doelen welke zij
zichzelf hebben gesteld hoe zij het onderwijs op de Jan Bunnik willen verbeteren. Voor dit schooljaar zijn dit onder
andere het vakmanschap van leerkrachten vergroten door van en met elkaar te leren, het verhogen van de resultaten
van de leerlingen bij bijvoorbeeld begrijpend lezen & spelling en het borgen van een veilige schoolomgeving.
Als MR kijken wij mee of het team op hun gestelde doelen voortgang boekt.
Tussen de vergaderingen van december 2021 en februari 2022 hebben wij de begroting van zowel de school als ook

het voorstel voor de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld vanuit de OR goedgekeurd.
Vanuit de NPO gelden zijn al veel leesboeken aangeschaft en binnen gekomen. We hebben teruggeblikt op het
filmpje waarin we zo duidelijk mogen hebben proberen uit te leggen wat de NPO gelden inhouden en hoe wij deze
als school inzetten. De MR heeft hier instemmingsrecht op wat betekent dat wij ook meekijken hoe dit extra geld
ingezet wordt.
We hebben gesproken over een oriëntatie die loopt naar een nieuw leerlingvolgsysteem en ook over een NCOrapport. Hetgeen we besproken hebben ging voornamelijk over het doorverwijzen van leerlingen naar het Voortgezet
Onderwijs. Naar welk onderwijsniveau stromen leerlingen vanuit de Jan Bunnikschool door en welk niveau volgen de
leerlingen enkele jaren later.

Een ander belangrijk punt die we hebben besproken is hoe we de betrokkenheid van ouders met en in de school
weer kunnen vergroten. Afgelopen 2 jaar hebben veel in het teken gestaan van Corona waardoor ouders maar
minimaal in school betrokken konden worden bij hun kinderen of met uitjes. Met het oog op de mogelijk
aangekondigde versoepelingen hopen wij als MR ook dat wij dit punt weer duidelijker op de agenda kunnen laten
terugkomen.
Tot slot.. Anita van Engelen heeft in de afgelopen 2 jaar Hettie als ook de verlofperiode van Simone en Anneloes
waargenomen. Heel fijn dat zij dit heeft kunnen en willen doen. Wij bedanken Anita hartelijk voor haar
enthousiasme, inzet en professionele bijdrage aan de MR.
Tot zover. De volgende MR-vergadering is op 22 maart 2022.
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)
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