Kbs Jan Bunnik, schooljaar 2021-2022
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De laatste weken en alvast een vooruitblik!
Zo aan het eind van het schooljaar, wordt er altijd weer door zowel de kinderen als door de ouders/verzorgers
verwachtingsvol uitgekeken naar het moment dat de formatie voor het nieuwe schooljaar bekend wordt.
Al op de studiedag in februari hebben we als team met elkaar gesproken over wat welke groep nodig heeft en welke
leerkracht(en) daar het meest passend bij zijn. We hebben verschillende opties met elkaar besproken en we hebben
gekeken hoe dat er schoolbreed uit zou zien. Ook in april en in mei hebben we het formatieplan weer tegen het licht
gehouden en waar nodig aanpassingen gedaan.
Hieronder vindt u het formatieoverzicht met betrekking tot de groepen. Hierop staat welke teamleden, welke groep
lesgeven. Uiteraard zijn er ook teamleden die geen groepsleerkracht zijn maar wel andere taken hebben binnen de
school. Omdat het overzicht hiervan nog niet volledig is, laten we u dit op een ander tijdstip weten.
Groep 1/2

Groep 1/2

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4

Huidige gr Erica

Huidige gr Bianca

Huidige gr Stella

Maandag

Anneloes

Bianca

Miranda

Simone

Martine

Dinsdag

Helga

Bianca

Miranda

Simone

Martine

Woensdag

-

-

Miranda

Erna

Martine

Donderdag

Anneloes

Bianca

Vacature

Erna

Monique

Vrijdag

Anneloes

Bianca

Vacature

Erna

Monique

Groep 5

Groep 6

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Huidige gr 5 J/M

Huidige gr 5 M

Maandag

Mike

Joëlle

Jenny

Monika

Eva

Dinsdag

Mike

Joëlle

Jenny

Monika

Eva

Woensdag

Mike

Joëlle

Jenny

Monika

Eva

Donderdag

Mike

Joëlle

Mariska

Monika

Eva

Vrijdag

Mike

Joëlle

Mariska

Monika

Eva
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Formatie
Zoals u heeft kunnen lezen, is er redelijk veel hetzelfde gebleven binnen onze
formatie. Er zijn vele teamleden die met dezelfde duo samenwerken of

hetzelfde leerjaar lesgeven. Ook zijn er een aantal veranderingen.
Enkele hiervan benoemen we specifiek;

-In de afgelopen jaren, zijn we het schooljaar gestart met twee groepen 1-2.
Dit was omdat het leerlingaantal bij de kleuters dit ook toeliet. Dit jaar kunnen we starten met drie groepen 1-2
want, zoals eerder aangegeven, hebben we veel inschrijvingen van nieuwe leerlingen gekregen. Door met drie
groepen 1-2 te starten, beginnen we met ongeveer 18 leerlingen per groep. Uiteraard komen daar gedurende het
schooljaar weer nieuwe kinderen bij die 4 jaar worden.

-Bij de groepen 1-2 is Anneloes als leerkracht ‘nieuw’, echter werkt zij al een aantal jaar bij ons op de Jan Bunnik.

Anneloes heeft aangegeven heel graag les te willen geven aan de kinderen van groep 1-2 en hen verder te brengen
in hun ontwikkeling. Doordat Erica verhuist en Stella een andere uitdaging aangaat, zijn wij heel blij met Anneloes,
Helga en Bianca als bekende leerkrachten bij groep 1-2.
Ook hebben we een nieuwe leerkracht gevonden die les gaat geven aan groep 1-2. Haar naam is Miranda Schrijver.
Op de volgende pagina stelt zij zich aan u voor.

Daarnaast hebben we dus nog wel een vacature; mocht u een kundige leerkracht kennen die
ons team zou willen versterken; dan kunt u hem/haar verwijzen naar onze vacatures.
Deze zijn te vinden op; https://trinamiek.nl/werken-bij-trinamiek/vacatures/

-In groep 8 komt er een nieuwe leerkracht; Eva Droogh. Eva is een ervaren leerkracht en heeft heel veel zin om het
nieuwe schooljaar op de Jan Bunnik te starten. Op de volgende pagina stelt zij zich aan u voor.

-Mariska Zwanenburg is zwanger en verwacht haar tweede kindje. Mariska zal daardoor het schooljaar niet starten.
Na de Kerstvakantie gaat zij samen met Jenny lesgeven aan groep 6. We hebben nog geen geschikte vervanger voor
Mariska gevonden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we dit uiteraard weten.

-Marleen gaf dit schooljaar les aan groep 7. Tijdens het komende schooljaar is zij zéker nog verbonden aan onze
school echter heeft zij minder lesgevende taken. Marleen heeft eerder een opleiding gevolgd rondom de
ontwikkeling van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij gaat ook daarom met kleinere groepjes kinderen
aan de slag. Daarnaast geeft ze nog regelmatig les in verschillende groepen. Op die manier kan zij haar kennis en
kunde op verschillende vlakken en in verschillende groepen inzetten.
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Even voorstellen…..

Hoi! Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Eva Droogh en zal komend schooljaar starten
als leerkracht van groep 8 op de Jan Bunnik (maandag tot en met vrijdag).
Samen met mijn vriend Daan woon ik in Montfoort en ben 28 jaar. In mijn vrije tijd rijd ik graag
motor of breng ik tijd door met vrienden en familie. Daarnaast sport ik graag en houd ik ook
van lezen. Inmiddels ben ik ben 6 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 5 jaar
groep 8 in Breukelen. Na 5 jaar was het voor mij tijd voor een andere school dichter bij mijn
woonplaats.
Werken in het onderwijs vind ik fantastisch; elke dag is anders. Het contact met kinderen,
het plezier maken op school terwijl we nieuwe dingen leren en kinderen mogen begeleiden
om het beste uit zichzelf te halen vind ik het allermooiste aan mijn vak.
Ik heb veel zin om na de zomervakantie te starten op de Jan Bunnik en kijk ernaar uit jullie te leren kennen!

Beste ouders, lieve kinderen,
Wat vind ik het leuk om na de zomervakantie op de Jan Bunnikschool te mogen werken!
Mijn naam is Miranda Schrijver (46 jaar). Ik ben al een (heel) lange tijd werkzaam in het onderwijs in allerlei
verschillende functies. Het allerliefst werk ik toch met een groep enthousiaste kleuters die nieuwsgierig zijn,
de wereld ontdekken en zichzelf gaan ontwikkeling tot zelfstandige mensen.
Ik help hen daar graag bij, stel prikkelende vragen en daag hen uit om hun grens te verleggen en spelend te leren.
Verder ben ik ook de vrouw van Eric, moeder van Luuk (bijna 18 jaar), Timo (14 jaar)
en Floor (10 jaar) en wij wonen in Nieuwegein. Als ik niet werk, dan ben ik
taxichauffeur voor mijn kinderen, kok, telefoniste, interieurverzorgster, planner,
gastvrouw, administratief medewerkster en nog veel meer.
Dat zullen veel ouders denk ik wel begrijpen. ☺
Ik vind het belangrijk om open en eerlijk te zijn, bied een luisterend oor en denk in
kansen en mogelijkheden. Verder ben ik dol op grapjes en humor.
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en samen met de andere juffen en meesters
van de school én met jullie er een mooi jaar van te maken.
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Rapporten en gesprekken
Op maandag 27 juni krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 hun rapport mee naar huis.
Anders dan bij de rapporten in de maand maart, zal er naast de rapporten in juni geen vast

gepland gesprek plaatsvinden.
De rapportgesprekken aan het einde van het schooljaar worden namelijk gepland op initiatief
van de ouder/ verzorger of de leerkracht. U kunt zelf contact opnemen met de leerkracht
wanneer er behoefte is aan een afsluitend gesprek.
Tevens zal de leerkracht contact opnemen wanneer een gesprek vanuit school wenselijk is.

Gevonden voorwerpen
Gedurende het schooljaar blijven er nogal eens spullen van de kinderen
in/om school liggen. Dit kunnen gymschoenen/ wanten/ vestjes/ jas-

sen/ tassen/ fietssleutels e.d. zijn.
Deze gevonden voorwerpen doen we altijd in het kastje bij de ingang
van de school.
Op woensdag 29 juni en woensdag 6 juli vanaf 11.45u staan er tafels op
het schoolplein, waarop alle gevonden spullen uitgestald worden. Vanaf
11.45u kunt u als ouder/verzorger op het plein komen om de spullen
van uw eigen zoon/dochter op te halen en mee naar huis te nemen.
De tafels staan tot ongeveer 12.30u op het plein.
Alvast hartelijk dank!

Doorschuiven naar volgende groep
Op donderdag 30 juni maken de kinderen van de groepen 1-7 kennis
met de nieuwe groep/ leerkracht voor het komende schooljaar.
We “schuiven” namelijk met de kinderen en leerkrachten “door”.
Op die manier weet iedereen al met wie we er het komende jaar een
goed en betekenisvol jaar van gaan maken!
We starten allemaal bij de huidige leerkracht in het huidige lokaal maar
later op de dag zal er een kennismaking zijn.
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Jan Bunnikfestival
Op vrijdag 1 juli zal het JB-festival weer plaats vinden. Bij het Jan Bunnikfestival laten we zien dat het op school
zeker niet alleen om taal, rekenen en spelling draait maar ook om samenwerking, doorzetten etc.

Daarnaast is heel goed kunnen dansen, zingen of moppen vertellen ook een talent!

Dus… nodig alvast alle vaders, moeders, opa’s en oma’s uit
voor het JB Talenten Festival!
De inloop van het festival is vanaf 17.00 uur. Het festival begint om 17:30 uur en eindigt om +/- 20:30 uur.
De kinderen die niet optreden of een andere taak hebben, zitten bij de eigen klasgenoten tot het festival is
afgelopen. Voor hen zijn de zitplekken verzorgd.

Praktische zaken voor de avond:
Tijden;
- 14.15u

De kinderen krijgen allemaal een bonnetje voor een broodje die zij zowel voor als na het festival
kunnen halen/eten

- 17:15 uur

Alle kinderen op het schoolplein aanwezig

-

Neem uw eigen klapstoel mee om van een zitplaats verzekerd te zijn!

-

Er is iets te eten en te drinken aanwezig welke met JB muntjes te verkrijgen zijn
(aanmaak-) limonade is gratis. Deze JB-muntjes kunnen op het plein gekocht worden

Het schoolplein ligt ’s avonds vol in de zon. Houdt u hier rekening mee?
Na afloop is er de mogelijkheid om nog een uurtje na te praten met andere ouders/verzorgers.

Wij hopen op een prachtige avond met fantastische optredens!
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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 alle groepen gewerkt aan blok 6.
Het thema van dit blok is; We zijn allemaal anders!
In dit blok gaat het over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in
gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur.
We werken aan acceptatie en waardering van verschillen.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families,
de klas, de school en de samenleving.
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander,
een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen.
Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. Naast de lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en
verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten
en verschillen in de eigen groep en de school.
We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet kan,
d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders/verzorgers hebben we er alle vertrouwen in
dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.
Tips voor thuis:
- Uw kind kan thuis komen met opdrachten over uw gezin en familie. Wij vragen u hierover in gesprek te gaan met
uw kind. Het gaat om overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.
- Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier hierover in
het eigen gezin gesproken wordt.
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Typecursus; De Typetuin
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Naschools aanbod
Leer programmeren en maak spellen en animaties na lestijd
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?

Dinsdagmiddag 6, 13, 20 en 27 september en 4 en 11oktober 2022

Tijd?

14:30u - 15:30u (inloop vanaf 14:15u)

Waar?

Jan Bunnikschool Lopik

Kosten?

€140,- incl BTW 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, 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 moeten leren. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Min aantal deelnemers; 8, max aantal deelnemers; 15. Toelating op volgorde van inschrijving.
Ook kinderen die niet op de Jan Bunnik zitten, zijn welkom!

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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