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Vanuit het team 

De meivakantie staat voor de deur; Hopelijk wordt dit een vakantie waarin er lekker samen buiten gespeeld en  

genoten kan worden. Na deze vakantie gaan we op school weer verder door ván en mét elkaar te leren.  

Uiteraard leren we niet alleen uit boeken en van de leerkracht, ook kinderen onderling leren heel veel van elkaar.  

Wat ook belangrijk is om te weten; er is nog zoveel naast rekenen, taal en begrijpend lezen. Denk maar aan het  

samenwerken, creatief denken, zelfstandig worden, respectvol handelen, empathie tonen etc.  

Dus ook in de komende twee vakantieweken wordt heel veel geleerd!! Geniet ervan. 

 

 

Volgend schooljaar 

Dit schooljaar duurt nog een paar maanden en dus zijn we ook bezig om voorbereidingen te 

treffen met betrekking tot het nieuwe schooljaar.  

Onder andere hoort daarbij; de formatie. (de inzet van teamleden) 

De bekostiging van de teamleden is gebaseerd op het aantal leerlingen dat er op 1 oktober het 

jaar ervoor op school zaten en dit verschilt dus per jaar.  

We weten dus hoeveel formatiegelden we volgend schooljaar in kunnen zetten.  

 

Wie op welke dag, welke groep les gaat geven en wie, hoeveel, op welke dag gaat ondersteunen is zeker nog niet 

definitief. Hierover voeren we het gesprek en stellen we de groep kinderen en hun behoeften voorop.  

Wat heeft welke groep nodig? Het definitieve formatie-overzicht komt waarschijnlijk in juni. 

 

 

Verhuizen 

Hallo allemaal, na 13 jaar werken op de Jan Bunnik ga ik onze school aan het einde van 

dit schooljaar verlaten. Onze kinderen zijn/gaan uit huis en samen met mijn man Freek 

ga ik in de zomervakantie verhuizen naar Steenwijk (kop van Overijssel).  

Met veel plezier heb ik veel kleuters een stapje verder mogen helpen in hun  

ontwikkeling. Veel ouders hebben mij daarin het vertrouwen gegeven. Dank daarvoor! 

Het contact met jullie heb ik altijd erg fijn gevonden. Ik heb met veel plezier samen mogen werken met collega's, 

ouders en kinderen, en kijk dan ook met een goed gevoel op mijn tijd op de JB terug.  

Voor mij/ons is het tijd om na dit schooljaar een nieuwe uitdaging aan te gaan.  

Gelukkig mag ik de huidige kinderen van groep 1 en 2 nog enkele maanden begeleiden.  

We gaan er nog een leuke en leerzame tijd van maken!    Groet, (juf) Erica 
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Talentmiddagen 

In de afgelopen periode, konden er weer Talentmiddagen gehouden worden. Door de opgeheven coronamaatregelen 

kon dit ook eindelijk weer groepsdoorbrekend plaatsvinden. De kinderen van de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8  

konden zelf uit de verschillende workshops kiezen rondom het thema Natuur. Wat was het weer fantastisch om de 

kinderen aan de slag te zien met hout, klei, houtskool, verf, takjes, bloemblaadjes etc. We organiseren deze  

talentmiddagen dit met als doel de kinderen te laten ontdekken welke talenten zij allemaal hebben!  

Wat ontzettend leuk dat er zoveel ouders,  

verzorgers, opa’s & oma’s, broertjes & zusjes,  

buren etc. naar onze kunstwerken kwamen  

kijken tijdens de tentoonstelling! 
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De Eerste Communie 

Op zondag 24 april om 9.30u wordt in de Heilige Jacobuskerk te Cabauw de viering gehouden ter ere van de 

1e Heilige Communie. Van de Jan Bunnikschool doen er 3 kinderen hun Eerste Communie, namelijk; 

 

Annemijn van Aken, Jens Looman en Esmé Strien  
 

Waarom Eerste Communie? 

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie 

van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in de kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind 

werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we 

hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen, dat zij binnen de kerk een plaats innemen. 

Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren. 

 

Betekenis van de Eerste Communie 

Wij vieren bij de kerkdienst/ eucharistieviering de herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus 

met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn. Als wij nu “te communie gaan”, worden we  

herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Communie betekent letterlijk: gemeenschap.  

Door te communie te gaan, nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk. 

Bij de Eerste Communie nemen de kinderen dus voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd  

van Jezus. 

 

We willen dan ook aan jullie laten weten dat iedereen welkom 

is op zondag 24 april om 9.30 uur in de H. Jacobuskerk te 

Cabauw om deze bijzondere viering mee te beleven! 

 

 

 

 

 

De volgende kinderen uit Benschop gaan ook voor het eerst 

ter communie: 

 Lieke, Roos, Lieke, Jack, Max, Lieke en Daan 

  

...en ook Joep en Feline uit Cabauw. 
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Herdenken en vieren 

Tijdens de komende vakantie zijn er verschillende bijzondere dagen waar we u op willen attenderen.  

 

Op 27 april, is de jaarlijkse Koningsdag. Er staan op in Lopik-dorp verschillende activiteiten op de planning.  

Wij vierden Koningsdag op school in de vorm van de Koningsspelen op 21 en 22 april. 

 

In de tweede vakantieweek hebben we de bijzondere dagen 4 en 5 mei.  

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de verschillende gewapende conflicten en  

oorlogen waarmee onze vrijheid is bevochten.  

In de gemeente Lopik hebben we verschillende oorlogsmonumenten.  

 

* Zo staat er in Lopik-dorp een monument aan de Dorpsstraat; 

Het oorlogsmonument is een kalkstenen beeldengroep van één staande en twee zittende  

mannenfiguren die allen in dezelfde richting kijken.   

Symboliek; De twee onderste, aan elkaar geboeide figuren symboliseren het verdrukte volk  

(de bezetting).  De bovenste figuur, met een rol in zijn hand, stelt de bevrijding voor en geeft door 

zijn 'ommanteling' van het geheel aan dat alle drie de figuren voor hetzelfde doel (de vrijheid)  

hebben gestreden.  

 

* In Benschop is er een monument aan het Benedeneind ZZ; 

Het monument 'Drama van Benschop' in Benschop is een klassiek vormgegeven  

kunststenen beeldengroep van twee vrouwenfiguren. Gezamenlijk houden zij een  

brandende fakkel vast. Daaronder is een gedenkplaat aangebracht.  

Onder de plaat bevindt zich het wapen van Benschop.   

Symboliek; De brandende fakkel symboliseert het verzetsvuur. De linker figuur houdt een 

palmtak van de vrede vast. De rechterfiguur heeft een zwaard in haar hand, waarmee  

uitdrukking wordt gegeven aan weerbaarheid.  

 

 

          * In Jaarsveld is er een monument aan het Kerkstraat; 

          Het oorlogsmonument in Jaarsveld is een zwart natuurstenen gedenksteen.  

          Het monument is opgedeeld in drie vlakken, welke gescheiden worden door  

 horizontale belijning en wordt bekroond met een punt. Op het monument staan het 

 Nederlandse rijkswapen, een aantal emblemen en tekst. 

 Symboliek; Het oorlogsmonument herinnert aan drie inwoners uit Jaarsveld die zijn 

 omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

 

Deze monumenten zijn het hele jaar te bezoeken. Goed om hier letterlijk & figuurlijk bij stil te staan!. 

 

Op 4 mei rond 20.00u is er weer een herdenking aan de Dorpsstraat bij het monument.  

Ook vanuit onze school zijn er 2 leerlingen hierbij aanwezig om bloemen te leggen.  

 

Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven.  

Ook staan we die dag stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.    
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Aanmelden toekomstige leerlingen 

Voordat ouders/verzorgers hun zoon of dochter bij ons op school in kunnen schrijven, gaan we graag met hen in 

gesprek en geven we een rondleiding door de school. Deze rondleidingen geven we tijdens lestijden, zodat de 

eventuele toekomstige ouders ook sfeer kunnen proeven en kunnen zien hoe het bij ons in de praktijk werkt. 

De kinderen bij ons op school vinden het dan ook helemaal niet gek wanneer er een paar mensen, onder begeleiding 

van Jolanda door de school lopen. We merken dat de kinderen zelf ook graag uitleggen hoe het op de Jan Bunnik 

werkt en gaat! 

 

De inschrijvingen gaan erg hard in de onderbouw en dat is een goed teken. Heeft u dus nog een zoon of dochter die 

nog niet ingeschreven is? Dan willen we u verzoeken om dit zo spoedig mogelijk te doen. Inschrijvingen worden in 

verband met de wet op de privacy alleen nog maar digitaal gedaan. U kunt dit formulier op de website vinden; op de 

homepage, onder het kopje ‘kennismaken en aanmelden’. 

 

Kent u nog een dorpsgenoot met kinderen 

die interesse heeft in de Jan Bunnik? 

Laat diegene dan contact opnemen om een 

rondleiding/kennismaking in te plannen. 

Jolanda is te bereiken op; 0348-551820 of 

via; directie@janbunnikschool.nl 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwenspersoon op school 

Op onze school hebben wij een vertrouwenspersoon; juf Anita van Engelen. 

 

Wat doet de vertrouwenspersoon van een school? 

Een leerling of een ouder kan een probleem hebben met iets wat de school betreft. 

In eerste instantie zal dat besproken worden met de leerkracht. 

Sommige klachten of zorgen liggen gevoelig, bijvoorbeeld die over pesten,  

mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie of over racisme gaan. 

Voor een leerling of ouder kan het moeilijk zijn om daarover te praten. 

Het is van belang dat er iemand is die weet hoe je met zulke gevoelige problemen 

omgaat. Elke school heeft daarom een vertrouwenspersoon. 

 

Wij vinden het heel fijn dat Anita deze taak heeft omdat zij ook onder lestijd, 

goed te bereiken is voor de kinderen en/of de ouders. 

Anita gaat ook na de meivakantie weer alle groepen langs om kort te vertellen over haar vertrouwenstaak. 

Wij doen dit omdat we het van belang vinden dat al onze kinderen zich veilig en fijn voelen op school. 

In de school hangen ook posters waarop Anita te zien is zodat de kinderen en ouders haar goed weten te vinden. 

https://janbunnikschool.nl/ontdek-de-jan-bunnik/kennismaken-en-aanmelden/
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MR nieuwsflits 

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

vergadering van de Medezeggenschapsraad van 22 maart 2022. 

 

 

 

 

Wij hebben met elkaar de ontwikkelingen besproken over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de  

Zomergaard.  

 

Wij hebben met elkaar het schoolformatieplan voor het volgend schooljaar 2022/2023 besproken. Hierbij staat het 

leerlingaantal per klas centraal. De MR heeft hiermee ingestemd.   

 

Een conceptvoorstel van de studie- en vakantiedagen voor het volgend schooljaar zijn besproken.  

De MR heeft enkele aanvullingen gedaan.  

 

Er is stilgestaan bij de klankbordbijeenkomst over het onderwerp ‘communicatie’ welke 8 april gehouden is.  

Doelstelling is om 2 ouders per klas hiervoor te enthousiasmeren. Het is belangrijk om samen met ouders onze 

school te helpen ontwikkelen..  

 

We hebben besproken hoe extra leerkrachten/onderwijsassistenden nu op de groepen worden ingezet om leerlingen 

extra te begeleiden. Dit wordt betaald vanuit de NPO gelden. Hierdoor is er meer aandacht voor die leerlingen die 

het nodig hebben op een bepaald vlak. Heel mooi is dat teamleden hiervoor extra uren willen werken waardoor het 

voor de kinderen vertrouwde leerkrachten zijn. 

 

Tot zover. 

 

De volgende MR-vergadering is op 19 mei 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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Lezen, lezen, lezen 

Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk voor een kind. Als ouder kunt u op 

allerlei manieren stimuleren om met lezen bezig te zijn. Want dat hoe meer uw 

kind leest, hoe beter het kind gaat lezen. Hieronder vindt u de top-zeven-tips 

voor thuis vanuit ‘Heutink voor thuis’. 

 

1. Lees je kind elke dag voor 

Voorlezen? Natuurlijk doe je dat als je kind nog een peuter of kleuter is. Maar wist je dat het belangrijk is om te  

blijven voorlezen, ook als je kind al(lang) zelf kan lezen? Uit onderzoek blijkt steeds weer dat kinderen die regelma-

tig worden voorlezen daar volop van profiteren: het verbetert de woordenschat, het leesbegrip en is onmisbaar voor 

de taalontwikkeling. Of je kind nu in groep 1 zit of in groep 8, door voorlezen krijgen kinderen zin om zelf te lezen. 

 

2. Laat je kind voorlezen 

Draai de rollen ook eens om: laat je kind aan jóu voorlezen. Of aan een jonger broertje of zusje. Of aan poppen of 

knuffeldieren. Een kind dat kan voorlezen is trots op die prestatie, waardoor het extra gemotiveerd raakt om (nog) 

beter te leren lezen. 

 

3. Haal boeken en tijdschriften in huis 

Kinderen die thuis veel lezen, doen het beter op school. Verleid je kind tot lezen door volop leesmaterialen in huis te 

hebben die passen bij de leeftijd en leesvaardigheid van je kind: boeken, tijdschriften, strips, scheurkalenders.  

Beperk dit niet tot de slaapkamer van je kind. Zorg dat er ook altijd wat te lezen valt in de auto, badkamer,  

woonkamer en keuken. 

 

4. Stel een leeskwartiertje in voor het hele gezin 

Trek elke dag een kwartier tot een half uur uit waarin alle gezinsleden samen stil lezen uit hun eigen 

boek. Zien lezen, doet lezen. Vijftien minuten dagelijks lezen doet wonderen voor de leesvaardigheid. 

 

5. Beperk lezen niet tot boeken 

Heeft je kind een hekel aan boeken lezen? Geen probleem. Lezen kun je overal doen en teksten vind 

je overal om je heen: recepten, spelregels, reclamefolders, borden langs de snelweg, menukaarten, de ondertiteling 

op tv. Laat je kind de tekst voorlezen en prikkel het om informatie op te zoeken. "Hm, zouden we een regenjas aan 

moeten? Kun jij even het weerbericht lezen in de krant?" Ook computerspelletjes en apps zijn zeer geschikt, omdat 

kinderen het leuk vinden om daar mee bezig te zijn. 

 

6. Houd de leesvorderingen van je kind in de gaten 

Zorg dat je weet op welk niveau je kind leest in een bepaalde groep. Vraag het na bij de leerkracht. Door te weten 

welk leesniveau je kind heeft, kun je gemakkelijk geschikte leesmaterialen uitzoeken. 

 

7. Stel het leesplezier voorop 

Het is niet belangrijk wát je kind leest, maar dat je kind plezier beleeft aan het lezen. Staar je niet blind op AVI-

niveaus, vergeet de vooroordelen over stripboeken, laat overal moppenboekjes rondslingeren en vertel je kind over 

jouw favoriete boek van vroeger. Voorkom dat je kind lezen gaat zien als een verplichte schoolse activiteit en laat je 

kind ervaren hoe fijn en ontspannend lezen is. Wie graag leest en ervan uitgaat dat lezen plezierig is, zal zich  

gestimuleerd blijven voelen om te lezen. 
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Paasfeest 

Op dinsdag 12 april vierden we Pasen op school. In de klassen werd een heerlijk, 

(door de ouderraad verzorgd) ontbijt genuttigd, werden er Paasspelletjes  

Gedaan, werden er puzzels, rebussen en speurtochten gehouden én werd de 

Paashaas met iets lekkers gevonden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ook een aantal van onze Oekraïense buren deden mee met het ‘eieren zoeken’. 

 

 

 

Ramadan/Suikerfeest 

Deze maand is een belangrijke maand voor moslims over de hele wereld:  

de Ramadan is namelijk op 1 april gestart. In deze periode denken moslims extra na 

over hun geloof en aan wat zij belangrijk vinden. Je wordt je bewust van jezelf en 

van jouw acties. Sommige kinderen van onze school doen voor een deel of zelfs 

helemaal mee aan de Ramadan en in een aantal klassen is dit dan ook besproken. 

Wat is de Ramadan? 

Tijdens de Ramadan proberen moslims zo goed mogelijk te leven, door bijvoorbeeld niet te roddelen of ruzie te  

maken. Ook vasten ze overdag; dat betekent ‘de hele dag’ niet eten en drinken. Alleen als de zon onder is, mag dat 

wel. Op die manier wordt er bijvoorbeeld extra gedacht aan mensen die niet genoeg te eten hebben.  

 

De Ramadan duurt een maand en eindigt dit jaar op 1 mei. Het eind van deze periode wordt gevierd met het  

Suikerfeest. Tijdens het Suikerfeest wordt er samen gekomen met familie en vrienden en wordt er samen lekker  

gegeten.  

Vroeger deden christenen dat trouwens ook; vasten van Carnaval tot de Pasen en met Pasen lekker eten met elkaar.  

en… er op je 'paasbest' uitzien. Alvast een fijn Suikerfeest toegewenst! 
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Verkeersexamen groep 7 

Onlangs is het theoretisch verkeersexamen afgenomen in groep 7. 

Er werd hierbij gekeken of de kinderen verkeerssituaties kunnen 

overzien en het geleerde, hierop toe kunnen passen.  

Dit jaar werd het examen digitaal gemaakt en……. 

Alle kinderen zijn geslaagd!!!! 

 

 

 

 

 

 

Minimaregelingen in de gemeente Lopik 

Voor inwoners van de gemeente Lopik met een laag inkomen, zijn er verschillende regelingen voor financiële  

ondersteuning. Dit kan zijn voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, het schoolreisje, de aanschaf van een 

laptop of voor het beoefenen van een sport.  

Hieronder vindt u de flyer vanuit de gemeente met daarbij ook de contactgegevens. 
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Informatie vanuit 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.  
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