Kbs Jan Bunnik, schooljaar 2021-2022
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Vanuit het team
Nog een paar weken te gaan en dan is het al weer zomervakantie! Wat gaat de tijd toch snel…
Er komen naast de gebruikelijke inhoudelijke lessen nog verschillende activiteiten aan waarbij we samenwerken.
En wat is het toch ontzettend fijn dat de Coronamaatregelen zoals; ‘met cohorten werken’, ‘geen externen meer in
school‘ etc. niet meer nodig zijn waardoor er nog meer samengewerkt kan worden.
Bij deze een kleine impressie van hoe er nu binnen en buiten de school weer samengewerkt wordt!!
Natuurlessen in het Oerlemansbosje

Gastlessen van archeologen en
een echte schrijver voor de klas

Leerlingen uit de bovenbouw
die andere leerlingen helpen
bij het lezen/werken op de
Chromebooks

Naar de boerderij

Buitenlessen op de

kinderboerderij
Lekker een potje voetballen
tijdens de speel– gymles
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Toets– en observatieperiode
De leerkrachten krijgen de hele dag door informatie over wat een leerling kan en wat hij/zij
nog moet leren. Dit doet de leerkracht door te

observeren, vragen te stellen, werk na te kijken en in gesprek te gaan met de leerling.
Daarnaast worden er ook regelmatig toetsen afgenomen.
Dit kunnen methodetoetsen zijn, die aan het eind van het hoofdstuk
toetsen wat er in dat hoofdstuk aan bod gekomen is.
Echter kunnen het ook ‘niet-methodegebonden toetsen’ zijn.
Hiervoor gebruiken wij op school de Cito-toetsen. Twee keer per jaar nemen we deze Cito toetsen af, bijvoorbeeld
op het gebied van woordenschat, spelling, rekenen etc.
Deze toetsen geven ons een beeld over het inzicht van een leerling mbt een bepaald vakgebied/ onderdeel en dit
ook uitgezet tegenover leerlingen door heel Nederland in hetzelfde leerjaar. Hierin wordt bijvoorbeeld de kennis
over en het toepassen van de lesstof van het afgelopen half jaar getoetst.
Dit helpt ons een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind. Eind mei/ begin juni staan er weer Cito

toetsen, observaties en gesprekken ingepland zodat we ook in de laatste schoolweken de kinderen goed kunnen
helpen en begeleiden in hun ontwikkeling.

Ouderklankbord
Op vrijdag 8 april was er een ouderklankbordbijeenkomst. Alle ouders/verzorgers waren
hiervoor uitgenodigd en mochten deelnemen. Het thema van deze bijeenkomst was
‘communicatie’. Een bewust gekozen onderwerp waar altijd veel over te zeggen en te doen
is. Wij vonden het fijn om van verschillende ouders/groepen ‘tips en tops’ te horen over de
verschillende communicatiemiddelen. Een van de tips was bijvoorbeeld dat dit filmpje op de
website een mooi en duidelijk beeld geeft van de Jan Bunnik en dat we dat ook meer mogen

promoten. Daarnaast gaan we onder andere ook in het nieuwe schooljaar aan de slag met
de verbeterpunten rondom Schoudercom.
Hieronder een bericht vanuit een van de deelnemende ouders;

Het is was leuk om met het ouderklankbord mee te doen. We hebben de kans gekregen om over een bepaald
onderwerp, dit keer was het communicatie, te discussiëren met de directie. Het was een prettig en open gesprek,
waarbij iedereen eerlijk en vrij zijn mening kon geven. Het is makkelijk om een mening te hebben en te klagen wat
niet goed gaat, maar wanneer de gelegenheid er is om je mening te kunnen geven moet je dat met beide handen
aanpakken. Ik heb het als prettig ervaren om mijn mening te kunnen geven en dat er serieus naar geluisterd werd.
Zo weet de school ook wat er onder ouders speelt en kan daarmee aan de slag. Het is naar mijn mening een
wisselwerking tussen ouders en school om goed onderwijs en een leuke sfeer op school te realiseren.
Dus schroom niet, wanneer je de tijd hebt meld je aan bij de volgende klankbord.
Dat is veel leuker dan om aan de zijlijn te staan!!
In het nieuwe schooljaar organiseren we meerdere ouderklankbordbijeenkomsten.
We hopen dan ook (weer) op uw medewerking en deelname!
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Vakanties schooljaar 2022-2023
Bij deze informeren we u alvast over de vakanties gedurende het nieuwe schooljaar.
Deze vakanties liggen, met uitzondering van de meivakantie, landelijk vast.
Herfstvakantie

Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022

Kerstvakantie

Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023

Pasen

Vrijdag 7, zondag 9 & maandag 10 april 2023

Koningsdag

Donderdag 27 april 2023

Meivakantie

Zaterdag 22 april /tm zondag 7 mei 2023

Hemelvaart

Donderdag 18 & vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren

Zondag 28 & maandag 29 mei 2023

Zomervakantie

Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Eindtoets groep 8
In april, net voor de meivakantie en de Koningsspelen, is de centrale eindtoets
door alle kinderen van de groepen 8 in Nederland gemaakt.
Ook dit jaar hebben we in onze groep 8 de IEP-toets afgenomen.
Vorige week zijn de resultaten van deze toets binnengekomen en het was, net
als ieder jaar, toch wel even spannend wat de uitslag zou zijn;
Deze scores zijn opbrengsten van 8 jaar hard werken.
We zijn hartstikke trots op deze kanjers uit groep 8! De kinderen hebben de
toets heel goed gemaakt. Bijna iedereen behaalde de score zoals wij die als
teamleden ingeschat en met ieder individueel kind en zijn/haar ouders
besproken hebben. We zijn dan ook heel trots op onze kinderen en op de
leerkrachten waarvan de kinderen in hun schoolloopbaan les
van gehad hebben.

Natuurlijk zijn we ons er ook zeer bewust van, dat lang niet alles
getoetst kan worden door een toets ‘op papier’.
Zo’n toets laat bijvoorbeeld niet zien hoe goed onze kinderen kunnen
samenwerken, hoeveel inzet zij tonen, hoe creatief zij zijn,
hoe muzikaal zij zijn, hoe betrokken zij zijn en nog veel meer.
Gelukkig zien wij dit wél en we zijn dan ook heel erg trots op al
‘onze’ kinderen.

Dit is pagina 3 van 8

Nieuwsbrief mei ‘22
Goede doelenactie; Jan Bunnik voor Oekraïners in Lopik
Zoals u weet, hebben wij op school een flessenactie gehouden. Dit om geld in te zamelen en de Oekraiense
vluchtelingen in Lopik te helpen.
Alle kinderen konden lege flessen mee naar school nemen en in de grote verzamelzak doen.
Daarnaast zijn er ook kinderen die individuele acties ondernomen hebben om geld in te zamelen.
Een paar kinderen willen we even extra in de schijnwerpers zetten;
Zo heeft Jaicey uit groep 6 héél veel flessen opgehaald. In totaal heeft zij ruim €80 opgehaald!!
Ook Isa en Sanne uit groep 6 hebben zelf acties opgezet; ze hebben onder andere flessen opgehaald maar ook
armbandjes gemaakt en verkocht. Zij hebben hiermee bijna €100 ingezameld!!
Ontzettend goed gedaan, dames!
In totaal heeft de actie € 307,15
opgeleverd. Er zijn van dit bedrag
onder andere BACK TO SCHOOL spullen
voor de Oekraïense kinderen in Lopik
gekocht.
Denk hierbij aan broodtrommels,
bekers, gympen, etuis en nog veel meer.
De kinderen en hun ouders zijn ons
ontzettend dankbaar!

De Oekraïense kinderen in de leeftijd van 7– 11 jaar krijgen momenteel dagelijks onderwijs in het Oekraïens.
Daarnaast krijgen zij ook woordenschatlessen om zich in het Nederlands verstaanbaar te maken en is er een
programma met onder andere sport en spel ingezet. Dit onderwijs wordt vormgegeven in een ‘leeg’ lokaal in De

Nieuwe Wiel. De oudere kinderen gaan naar de Schakelklas in Utrecht.

Save the date; JB Festival
Op vrijdag 1 juli 2022 vieren we het JB Festival!!
De ouderraad is al met verschillende teamleden aan het
organiseren geslagen om er weer een groot feest van te maken.
Verdere informatie volgt uiteraard nog maar zet de datum alvast
in uw agenda!!

Vrijdag 1 juli; eind middag/avond
JB Festival!!

Dit is pagina 4 van 8

Nieuwsbrief mei ‘22
Maak het verschil als lid van de GMR!
Wil jij als ouder je stem laten gelden en wil jij invloed hebben op
beslissingen die genomen worden binnen Trinamiek? Dit is je kans!
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
is op zoek naar versterking per 1 augustus.

Waarom deelnemen aan de GMR?
Als lid van de GMR is voor jou een belangrijke taak weggelegd. Als gesprekspartner van de
bestuurder van Trinamiek, Cornelie Kool, heb jij namelijk advies- en instemmingsrecht
bij Trinamiekbrede beslissingen. De GMR komt zes keer per jaar samen en bespreekt samen met de bestuurder belangrijke onderwerpen, zoals de reisgids, de begroting en de inzet van NPO-gelden.
Kortom: de moeite waard als je veel wilt leren en écht het verschil wilt maken voor leerlingen
en medewerkers van Trinamiek! Bovendien leer je veel over wat er binnen Trinamiek speelt,
je leert meer mensen kennen en je werkt op een plezierige manier samen met
Trinamiek medewerkers en andere ouders.
Huidige GMR-leden delen in dit filmpje graag zelf hoe het is om deel te nemen aan de GMR en wat zij als absolute

meerwaarde ervaren: Filmpje GMR

Meer informatie en aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?
Laat dit dan uiterlijk 2 juni weten aan Koen Lambers, voorzitter van
de GMR, door te mailen naar; koen.lambers@rkbsdeopstap.nl.
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De Vreedzame school
Bij ons op school gebruiken we de methode; de Vreedzame School.
Met deze methode leren we de kinderen positief gedrag aan,
vooral met betrekking tot de omgang met elkaar.

Momenteel wordt in de groepen gewerkt aan blok 4.
Het thema van dit blok is; We hebben hart voor elkaar!
Dit blok gaat over gevoelens.
Het is van groot belang om óm te kunnen gaan met gevoelens voor een positief
klimaat in de klas en in de school.
Door middel van het gebruik van de Vreedzame School streven wij naar
een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar“
hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar.
Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen
en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep;
tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boosheid en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten.
Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in dit blok over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je
leuk vindt en waar je blij van wordt. We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig.
Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat.

We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
Tips voor thuis: Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kunt doen als je boos bent:
- boos/gemeen terugdoen
- de ander z’n zin geven
- je terugtrekken
- weten wat je wilt
- rekening te houden met wat je zelf wilt én wat de ander wilt.
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Typecursus; Typetuin

Dit is pagina 7 van 8

Nieuwsbrief mei ‘22
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.
Familiedag aan de Lek
Op zondag 5 juni zal bij Beachclub Klein Scheveningen de super leuke Familiedag aan de Lek plaatsvinden.
Kom naar deze leuke familiedag om te springen op de vele springkussens,
rennen over de stormbanen of de vele andere leuke spelletjes. Naast al deze
leuke activiteiten zal er een optreden zijn van een dansschool en kunnen kinderen mee doen aan de kidsplaybackshow. Opgeven voor de kidsplaybackshow
kan nog steeds. Stuur daarvoor een mail naar info@cbf-dance.nl en geef je op!
Want dit leuke feest wil je natuurlijk niet missen!
Kinderen van 0-4 jaar gratis entree!
Kinderen van 4-18 jaar € 7,50 excl. service kosten
Volwassen 18+ gratis entree
Locatie:
Beachclub Klein Scheveningen, Lekdijk Oost 16a, Lopikerkapel
Tickets koop je in de ticketshop:
https://cbf-dance-events.weticket.com/familiedag-aan-de-lek
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