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Voorjaar! 

Het is lente, het voorjaar is aangebroken! We zien ook na lestijd weer meer kinderen samen buiten spelen en dat 

zien we graag. Ook in school heerst er een ‘Lentesfeer’; het thema lente staat in verschillende groepen centraal en 

de talentmiddagen met als thema; “Natuur” zijn van start gegaan.  

 

 

Tijdens de talentmiddagen gaan er groepjes kinderen onder begeleiding;  

vogels spotten, vogelhuisjes maken, insectenhotels ontwerpen, schetsen in de natuur 

en nog veel meer. De kinderen kunnen zelf kiezen uit de verschillende workshops.  

De eerste bijeenkomst is al geweest en de energie spat er van af! 

Dat de Coronamaatregelen bijna allemaal verdwenen zijn, maakt het  

groepsdoorbrekend werken weer mogelijk en dat is op school van meerwaarde!  

In de volgende nieuwsbrief, blikken we terug op de talentmiddagen. 

 

 

Daarnaast houdt de oorlog in Oekraïne veel kinderen (en volwassenen) bezig. 

Er wordt erg meegeleefd en gedacht aan de verschrikkelijke situatie waar 

deze mensen in zitten en hoe zij geholpen kunnen worden.  

In de Zomergaard, zijn afgelopen woensdag de eerste mensen uit Oekraïne 

gearriveerd. Er werd naar hun komst uitgekeken en zij zijn erg welkom  

geheten. Al vele dagen vroegen kinderen van onze school wanneer deze 

mensen zouden komen. Het was heel mooi om te zien dat woensdagmiddag 

de eerste ‘speelafspraken’ al gemaakt werden.  

Wij hopen dat een ieder zich veilig en welkom voelt in Lopik. 

 

 

Er zijn al verschillende kinderen die een actie opgestart zijn om óf geld óf spullen in te zamelen.  

Aan het eind van deze week berichten we u over hoe we dit schoolbreed gaan organiseren.  

Mocht u zelf nog bruikbare spullen hebben of andere hulp aan willen bieden, vul dan het formulier in op de website;  

https://lopik-oekraine.nl/ 
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Terugblik studiedag 25 februari 2022 

Op vrijdag 25 februari waren de kinderen vrij, omdat wij als team een studiedag hadden.  

 

We zijn de ochtend gestart met een informatiebijeenkomst van het IEP 

leerlingvolgsysteem.  

Een aantal jaar terug zijn wij als school met de eindtoets overgestapt van 

de Cito eindtoets naar de IEP eindtoets.  

Wij vonden dat deze toets beter bij onze visie op onderwijs en bij onze 

leerlingen paste. Nu heeft IEP ook een leerlingvolgsysteem voor leerlingen van groep 3 tot en met 8.  

IEP gaat van het volgende uit; 

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen 

maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee 

houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat 

en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is.  

Verderop in het schooljaar maken we de keuze of we het komende schooljaar met het IEP leerlingvolgsysteem gaan 

werken.  

 

De leerkrachten van de groepen 1-2 en nog enkele andere teamleden hebben zich verder  

ontwikkeld op het vlak van Mijn Kleutergroep.  

Mijn Kleutergroep is een programma om observaties te registreren en voor het plannen van  

doelen, van weekroosters en thema’s. Via Mijn Kleutergroep kunnen we de ontwikkeling van de 

leerlingen goed in de gaten houden en de volgende stap aanbieden.  

Dit programma is dus ook een leerlingvolgsysteem, net als het IEP leerlingvolgsysteem.   

 

Met Mijn Kleutergroep volgen en registreren we:  

• De rekenontwikkeling; tellen en getalbegrip, meetkunde, de ontwikkeling van tijdsbesef.  

• De taalontwikkeling; de mondelinge taalontwikkeling, luisteren, auditieve vaardigheden en de ontluikende 

geletterdheid. (Ontluikende geletterdheid is de eerste fase voor het ontdekken en leren over geschreven taal.)  

• De motorische ontwikkeling, zowel de grote en de kleine motoriek én de tekenontwikkeling.  

• De sociaal/emotionele ontwikkeling. Het welbevinden en de zelfredzaamheid.   

 

Ook zijn we tijdens de studiedag aan de slag geweest met de resultaten van de toetsen van de kinderen;  

de Citotoetsen die de kinderen in januari/februari 2022 gemaakt hebben. Naar aanleiding van deze toetsen hebben  

we per groep doelen voor de komende periode gesteld.  

Tijdens het analyseren van de toetsen, zagen we ook wel de gevolgen van de thuiswerkperiode. Fysiek onderwijs is 

van groot belang en we gaan de komende periode hard aan de slag om de kinderen nog verder in hun ontwikkeling 

te brengen! 

 

 

Studiedag 14 april 2022 

Op donderdag 14 april hebben wij als team weer een studiedag.  

De kinderen zijn deze dag vrij waardoor zij een extra lang Paasweekend 

hebben!  
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Bezoek aan externen onder lestijd 

We krijgen de laatste tijd regelmatig afwezigheidsmeldingen met daarin aangegeven  

dat een leerling onder lestijd een bezoek brengt aan een externe zoals een tandarts,  

huisarts, orthodontist of voor extra begeleiding/ hulpverlening.  

 

De leerplicht is hierin duidelijk en geeft aan dat deze bezoeken zo veel mogelijk  

buiten lestijd plaats moeten vinden.  

In bijzondere gevallen kan verlof aangevraagd worden en een bezoek gebracht worden onder lestijd. 

  

Wij vragen u daarom om de bezoeken aan huisarts, tandarts en/of andere specialisten buiten schooltijd  

te plannen. (na lestijd, op studiedagen of in vakanties)  

Zo mist uw kind geen lestijd en worden de lessen niet verstoord.  

In sommige gevallen kunnen we hier van afwijken, in overleg met Jolanda (directie).  

 

 

Centrale eindtoets groep 8 

Dit jaar wordt er weer een Centrale Eindtoets afgenomen in groep 8. 

De Centrale Eindtoets is een aanvulling op het VO advies van de  

basisschool, waarbij het advies dat door de school wordt gegeven,  

leidend is. 

 

De toets wordt over verschillende dagen verspreid afgenomen. 

Bij ons op school is dit op 20 en 21 april. 

Sinds enkele jaren zijn wij overgestapt van de Cito Eindtoets naar de IEP Eindtoets. 

Wij zijn van mening dat de IEP Eindtoets het beste aansluit bij de uitgangspunten van onze school en  

de wijze waarop wij de toets willen afnemen. Denk hierbij onder andere aan: de kindvriendelijkheid, de vraagstelling 

in begrijpelijke taal (ook bij het onderdeel rekenen), de afnametijd van 2 x 2 uur (in plaats van 3 hele ochtenden),  

de duidelijke lay-out, het werken in een opgavenboekje (geen antwoordbladen of bronnenboeken) en het willen 

toetsen en vaststellen van wat een leerling echt weet (geen ‘instink’-vragen). 

 

De IEP Eindtoets geeft, net zoals de Cito Eindtoets dat doet, als eindresultaat een schooladvies voor het voortgezet 

onderwijs. Dit schooladvies bevestigt als het goed is het advies dat eerder dit jaar door ons als school is afgegeven. 

Wij zijn dan ook van mening dat dit het primaire doel is van het toetsen van kinderen; waar staat de leerling nu,  

waar is hij naar op weg en hoe kunnen we de leerling helpen zich optimaal te blijven ontwikkelen? 

 

 

 

 

 We wensen onze kinderen van groep 8  

                   alvast heel veel succes toe!! 
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Koningsspelen groepen 1-2  

Donderdag 21 april mogen alle kinderen uit groep 1 en 2 verkleed in het oranje, rood, wit, blauw en als ze dat willen 

met een thuis versierde fiets, step of iets dergelijks naar school komen.  

Bij aankomst op school zullen we de versierde fietsen, steppen e.d. parkeren in de speelzaal.  

Rond 11.00 uur gaan we een heuse optocht houden rondom de school. 

 

Voordat we aan de optocht gaan beginnen gaan we eerst op bezoek bij de Burgemeester/ De Koning van Lopik.  

8.15 uur zal de klas van juf Erica vertrekken. Het bezoek zal zijn van 8.40 uur tot 9.00 uur 

8.45 uur zal de klas van juf Bianca vertrekken. Het bezoek zal zijn van 9.10 uur tot 9.30 uur 

9.15 uur zal de klas van juf Stella vertrekken. Het bezoek zal zijn van 9.40uur tot 10.00 uur 

Per klas zijn we opzoek naar 3 begeleiders die met ons mee willen lopen naar het Gemeentehuis en weer terug naar 

school. Vindt u het leuk om met ons mee te gaan? Geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 

 

‘s Middags na de lunchpauze is er voor de groepen 1 en 2 een kroontjes speurtocht uitgezet. Bij mooi weer zullen de 

kinderen ook nog even spelen in de speeltuin. De klas van juf Erica vertrekt om 12.30 uur, juf Bianca om 12.50 uur 

en juf Stella om 13.10 uur. Per klas zijn we opzoek naar 2 begeleiders die met ons mee willen speuren. 

Vindt u het leuk om met ons mee te gaan?  

Geeft u zich dan voor deze activiteit op bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 

 

 

 

Dit jaar is het thema van de Koningsspelen;  

Voel je fit/ Fit top 10! Kent u het liedje met bijbehorend dansje al? 

 

 

 

Koningsspelen groepen 3-8 

Het is al weer even geleden maar…..  

Ook dit jaar wordt er weer een gezamenlijk Koningsspelen georganiseerd worden,  

in samenwerking Sportservice Midden Nederland en met alle basisscholen uit de gemeente Lopik. 

 

De Koningsspelen zijn op donderdag 21 april voor groep 3 ™ 5 en op vrijdag 22 april voor groep 6 ™ 8.  

De sportieve activiteiten vinden plaats op de voetbalvelden van SV Lopik.  

De leerlingen worden zo min mogelijk met andere scholen gemixt dit jaar, in tegenstelling tot vorige jaren.  

 

Voor deze dagen zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die willen helpen met het begeleiden van een 

groepje leerlingen. Op donderdag 21 april hebben we 8 begeleiders nodig en op vrijdag 22 april hebben we  

7 begeleiders nodig. 

 

Vindt u het leuk om één van deze dagen een groepje te begeleiden?  

Geef u dan op via suleika.vandenhoek@janbunnikschool.nl  

Graag duidelijk aangeven of u zich voor de donderdag of de vrijdag opgeeft. 

Alvast heel hartelijk bedankt!! 

https://youtu.be/IU1xmydGadY
mailto:suleika.vandenhoek@janbunnikschool.nl
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Oefenweb/ Prowise learn  

Wij maken als school, naast onze methodes, al enige tijd gebruik van ‘Oefenweb’ als  

keuzewerk voor sommige leerlingen. Met Oefenweb oefenen de leerlingen die ermee  

werken altijd op hun eigen niveau met rekenen, taal en Engels.  

 

Het programma past het niveau van de opgaven direct na ieder antwoord aan. Iedere  

leerling volgt automatisch een eigen oefenroute en ervaart daardoor succes. De leerkracht 

ziet direct welke lesstof en leerdoelen een leerling beheerst en waar nog extra instructie 

nodig is. Het programma wordt ook in het voortgezet onderwijs gebruikt dus het niveau kan 

aardig oplopen. We hebben dit programma voor alle leerlingen van groep 4 t/m 8.  

Dit programma kan ook vanuit huis gebruikt worden.  

Log in bij Cloudwise en klik op het icoon van oefenweb. 

 

In Taalzee oefenen de leerlingen onder andere met woordenschat,  

zinsontleden, spelling, lezen, spreekwoorden en dictee.  

Er zijn ruim 35.000 opgaven in 18 taalspellen. 

 

 

In Rekentuin oefenen de leerlingen spelenderwijs met maar liefst 25.000  

rekensommen in 23 verschillende rekenspellen. Zo bevat Rekentuin onder  

andere de basisbewerkingen, maar ook spellen waarmee je oefent met de tafels, klokkij-

ken, breuken, verhaaltjessommen, geld en meten.  

 

 

Met Words&Birds oefenen de leerlingen van groep 5 t/m 8 spelenderwijs en op hun eigen 

niveau Engelse taalvaardigheden. Ze gaan aan de slag met hun  

woordenschat, grammatica, maar ook uitspraak dmv de audio-ondersteuning.  

 

 

 

 

 

Ambrasoft 

Voor de leerlingen van groep 1-3 (en ook voor de oudere leerlingen) hebben we onder  

andere het digitale programma; Ambrasoft.  

Dit programma kan ook vanuit huis gebruikt worden.  

Wanneer uw zoon/dochter inlogt bij Cloudwise, staat hier ook het icoon van Mijn Klas.  

Na het klikken op dit icoon, kunnen de kinderen oefenen bij Ambrasoft.  

 

Ambrasoft is een oefenprogramma om de leerlingen extra oefenstof op maat te bieden, 

naast de methode die we in de klas gebruiken.  

Via verschillende oefeningen en spelletjes trainen de kinderen spelenderwijs hun  

vaardigheden voor rekenen, tafels, taal, werkwoorden en lezen.  
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Ontruimingsoefening 

Op vrijdag 18 maart hebben we onze 2e ontruimingsoefening van dit schooljaar gedaan. 

Ook nu weer reageerden en handelden de meeste leerlingen rustig.  

De groepen leerlingen liepen in de rij bij elkaar via de verschillende looproutes naar de 

verzamelplaats. De verzamelplaats is op de parkeerplaatsen aan het eind van de Johannes 

Vermeerlaan.  

We zijn er heel trots op dat de kinderen zo goed gehandeld hebben! 

 

Wij houden per schooljaar meestal 3 ontruimingsoefeningen.  

-1 oefening waarbij zowel de teamleden als de leerlingen op de hoogte zijn, 

-1 oefening waarbij alleen de teamleden op de hoogte zijn, 

-1 oefening waarbij alleen de directie op de hoogte is.  

Door dit op deze manier te organiseren, heeft iedereen geoefend hoe te handelen in het geval van ontruiming.  

 

 

 

Schoolzwemmen 

Maandag 9 mei, direct na de meivakantie, start het schoolzwemmen  

voor de groepen 3 en 4 weer.  

Groep 4 heeft op de maandagen les van 9.30u-10.00u en groep 3 van 10.00u-10.30u.  

De kinderen gaan met de bus naar zwembad Lobeke toe. 

 

Het is fijn als er ouders/ verzorgers zijn die kunnen helpen met aan– en of uitkleden.  

De leerkracht zal hiervoor een oproep doen voor de eigen groep.  

Zit uw kind in groep 5 t/m 8 en heeft hij/zij nog geen A diploma, wilt u dit dan melden bij de leerkracht?! 

Er is een mogelijkheid om deze kinderen mee te laten zwemmen zodat alle kinderen de basisschool verlaten met  

minimaal hun A diploma. 

 

 

 

 

Ouderklankbord 

Op vrijdag 8 april organiseren we om 8.30u een ouderklankbord  

bijeenkomst.  

Jolanda gaat hier met een afvaardiging van ouders/verzorgers van de  

verschillende groepen in gesprek over de communicatie van en met school; 

Wat gaat er al goed? Wat kan er nog beter?  

Hoe ervaart u de nieuwsbrief? Hoe ervaart u Schoudercom? etc. 

 

Om een goede verdeling van ouders van de verschillende  groepen te hebben,  willen we graag vanuit iedere groep 

twee ouders/verzorgers die deelnemen aan deze klankbordgroep. Vindt u het leuk en interessant om hier aan deel 

te nemen? Wilt u ons voorzien van feedback zodat wij onze communicatie kunnen verbeteren?  

Laat dit dan voor woensdag 6 april weten aan de groepsleerkracht. Alvast hartelijk dank! 
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Groepsinformatie 

Op onze website, staat veel informatie over het   

onderwijs op onze school.  

Op de pagina van de groepen, vindt u informatie welke  

groepsspecifiek is.  

Zo kunt u zien aan welke doelen er gewerkt wordt en/of welke lesstof 

aan het eind van het schooljaar beheerst moet worden.  

 

Wanneer u niet weet in welk blok of thema er gewerkt wordt, kunt u dit navragen bij uw zoon/dochter óf bij  

de leerkracht. Hier vindt u de link naar de groepspagina’s met daarbij de blok- themadoelen!  

 

 

 

Pasen 

Pasen vieren we over de hele wereld; Pasen wordt vaak gezien als het feest met 

paaseieren, de paashaas en vrolijke kuikentjes.  

Waar komt het Paasfeest eigenlijk vandaan?  

 

 

Wat vieren we ook alweer met Pasen? 

Pasen is het feest van het nieuwe begin.  

We zien het bijvoorbeeld ook buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen,  

alsof de wereld opnieuw begint. 

Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt verteld dat Jezus, mensen een nieuw 

begin laat maken. Wanneer ‘het donker’ aanbreekt in zijn eigen leven, staat hij weer op uit de dood.  

Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor de anderen om hem heen. 

 

Op dinsdag 12 april vieren we op school het Paasfeest. Om 8.15uur starten we met het paasontbijt in de groepen,  

verzorgd door de ouderraad. Het is handig als de kinderen maandag 11 april een bord, beker en bestek meenemen 

in een tas, voorzien van naam.  We brengen de klas in Paassfeer zodat het er tijdens het ontbijt op z’n Paasbest  

uitziet. Naast het ontbijt, zijn er ook nog verschillende Paasactiviteiten.  

 

Een van die activiteiten is de Ei-tentoonstelling!  

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Dinsdagmiddag 12 april zal er op school een heuse EI- tentoonstelling "Kunst op Schaal" plaatsvinden. 

Alle kinderen gaan eieren versieren en deze middels een tentoonstelling aan u presenteren. 

U bent van harte uitgenodigd om samen met uw kind van 16.00 uur-16.45 uur  

de tentoonstelling "Kunst op schaal" te komen bewonderen! 

https://janbunnikschool.nl/ontdek-de-jan-bunnik/groepen/
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Naschools aanbod 

 

Leer programmeren na lestijd 

Leer programmeren en maak spellen, animatiefilmpjes en quizzen. 

Revenge of the Nerds Academy verzorgt 6 lessen waarin kinderen alle  

basisbeginselen van het programmeren uitgelegd krijgen en gaan  

toepassen.  

Leuk, creatief, laagdrempelig, uitdagend en heel erg leerzaam. 

 

Wanneer?  Woensdagmiddag 13 en 20 april en 11, 18 en 25 mei, 1 juni 2022 

Tijd?   15:15u - 16:15u (inloop vanaf 15:00u) 

Waar?   Jan Bunnikschool Lopik 

Kosten?  €140,- p.p. voor 6 lessen 

Wie?   Leerlingen uit groep 5, 6 of 7 

Aanmelden? Aanmelden kan tot 11 april 2022 via; dit contactformulier van Kbs Jan Bunnik 

 

Tijdens de cursus programmeren in Scratch I beginnen we met de beginselen van het programmeren. 

Omdat Scratch speciaal voor kinderen is ontworpen is het heel laagdrempelig.  Het laat ook veel ruimte 

voor eigen creativiteit.  De kinderen werken elke les aan een nieuw project. Daarbij leren ze volgens het 

principe voordoen – meedoen – zelf doen programmeren in Scratch. De laatste les mogen ze zelf een 

project bedenken en bouwen. Wordt het een schietspel? Flappy Bird? Of toch een mooie animatie met 

dansende en zingende karakters. Spelenderwijs leren de kinderen over loops, conditionals, variables en 

functions, en oefenen ze met abstract denken, zonder dat ze allerlei Engelse termen uit hun hoofd moe-

ten leren.  Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toelating op volgorde van inschrijving. 

Min aantal deelnemers; 7, max aantal deelnemers; 15.  

 

 

Typetuin, typecursus 

Voorgaande jaren hadden wij ook altijd het naschoolse aanbod in de vorm van 

een typecursus. De organisatie Typetuin gaf typetrainingen aan kinderen van 

de bovenbouw die zich hiervoor opgaven. 

Helaas heeft ook ‘De Typetuin’ te maken met een medewerkerstekort; 

Hierdoor kan de typetraining dit schooljaar niet doorgaan.  

 

We zijn in gesprek met de Typetuin om de training voor het volgende school-

jaar te vervroegen van de lenteperiode naar de herfstperiode. Uiteraard infor-

meren we u wanneer er meer duidelijkheid is. 

https://janbunnikschool.nl/contact/
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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.  

 

 Mini Champions League 

 Op zaterdag 9 april start de mini Champions League competitie  

 op het sportcomplex van s.v. Lopik. 

 Gedurende acht zaterdagochtenden in de maanden april, mei en 

 juni is het mogelijk om deel te nemen aan deze wedstrijden voor  kinderen 

 van 4, 5 en 6 jaar. 

 

 Ben je 7 jaar of ouder dan kan je komen meetrainen op de  

 zaterdagochtend en organiseren wij allerlei leuke voetbalclinics   

 de komende periode. 

 Wil je meedoen stuur dan vóór dinsdag 5 april een e-mail 

 naar info@svlopik.nl en wij nemen dan contact met je op.   

 Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de gemeente Lopik bieden wij een naschools sportaanbod aan! 

Dit sportaanbod bestaat uit een sportmix van verschillende spellen 

en wordt onder andere verzorgd op het schoolplein van de  

Jan Bunnik voor kinderen van zowel de onder- als de bovenbouw.  

Deelname is gratis en op vrijwillige basis.  

Wij komen maandag 11 april langs op jullie locatie! 

  

Maandag 11 april – Jan Bunnik (Lopik) 

14.15 – 15.15 onderbouw 

15.15 – 16.15 bovenbouw     

JIJ KOMT TOCH OOK?! 
Team sportservice Lopik            
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14 
Studiedag; alle 

kinderen vrij! 

15 
Goede vrijdag, 

alle kinderen vrij! 

 

16 17 
1e Paasdag 

 
 

18 
2e Paasdag 

 
 

19 
 

20 
IEP eindtoets gr8 

21 
IEP eindtoets gr8 

Koningsspelen 

groep 1-5 

 

22 
Koningsspelen 

groep 6-8  

Nieuwsbrief 

23 
 

24 
 

25 
Tulpvakantie 

 

26 
Tulpvakantie 

27 
Tulpvakantie 

Koningsdag 

28 
Tulpvakantie 

 
 

29 
Tulpvakantie 

30  



mei 2021 

ma di wo do vr za zo 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

1 
 

2 
Tulpvakantie 

Suikerfeest 

3 
Tulpvakantie 

 

4 
Tulpvakantie 

Dodenherden-

king 19.45u bij 

monument aan 

Dorpsstraat 

5 
Tulpvakantie 

Bevrijdingsdag 

6 
Tulpvakantie 

7 8 
Moederdag 

9 

 
 

10 
 

11 

 
 

12 
 

13 
 

14 15 
 

16 
 

17 
MR vergadering 

 
 

18 

 

19 

 
 

20 
Nieuwsbrief 

 
 

21 
 

22 
 

23 

 

24 
 

25 

 
 

26 
Hemelvaartsdag 

 

27 
 

28 29 
 


