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Weer een schooljaar voorbij
Het schooljaar is bijna ten einde; de zomervakantie komt eraan!
De kinderen zijn klaar voor hun vakantie en hebben heel veel zin om weer ándere
avonturen te beleven.
Wij wensen u allen alvast een hele fijne zomervakantie toe en hopen u op 22 augustus weer uitgerust en in goede gezondheid terug op school te zien!

Groep 8 sluit af!
Onze groep 8-ers hebben de school verlaten!
Op naar een nieuwe school, een volgende stap richting de toekomst. Na een geweldige
musical, een onvergetelijk kamp, veel plezier in en na school met elkaar en via een
sprong op de trampoline; ….op weg naar het nieuwe avontuur.

We wensen jullie allen heel veel plezier toe en we horen graag nog van jullie!!

Formatie
In de vorige nieuwsbrief moesten we u melden dat we nog 2 vacatures hadden;
een vacature in groep 1-2 en een vacature in groep 6 voor tijdens het
zwangerschapsverlof van Mariska Z.
We zijn er in geslaagd om deze vacatures in ieder geval tijdelijk op te lossen met
huidige teamleden! Op die manier weten we dat dit voor de kinderen geen nieuwe
mensen zijn en het onderwijs op een goede manier door kan gaan.

In groep 1-2 komt Mariska H. op de maandag en dinsdag lesgeven, op wo-do-vr geeft Miranda les.
Op de donderdagen zijn Miranda en Mariska voorlopig samen in de groep.
In groep 6 J/M geeft Jenny op ma-di-wo-do ochtend les, Jolanda doet dit op de donderdagmiddag en op de
vrijdagen.
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Bedankt!
Nog even en dan is dit schooljaar ook alweer voorbij!
Een schooljaar waarin wij door respect, samenwerking en

enthousiasme ons nog meer hebben kunnen bekwamen in
betekenisvol onderwijs!

Natuurlijk willen we alle kinderen en de ouders/ verzorgers
hartelijk bedanken!!
Zonder jullie kunnen wij ons onderwijs niet vormgeven en verbeteren.
Daar hebben we jullie ook het komende jaar weer voor nodig en
we rekenen dan ook weer op een goede en prettige samenwerking.

Wij willen vanaf deze plek de Ouderraad nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme waarmee zij
in samenwerking met ons, dit gehele schooljaar leuke activiteiten heeft georganiseerd!

De MR willen we ook bedanken voor hun inzet en het meedenken op beleidsmatig niveau.
Het is fijn om actieve ouders in ons midden te hebben die ons helpen om te verbeteren!

Uiteraard zijn ook de leesouders, rijouders, hulpouders,
klassenouders, klusouders, talentmiddagouders,
afdroogouders, spelbegeleidingsouders, meedenkouders
en de vanallesennogwatouders van
onschatbare waarde!

Ontzettend bedankt voor jullie hulp en inzet.
Mede dankzij jullie hebben we er weer een mooi en leerzaam schooljaar van kunnen maken!
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Via deze Nieuwsflits vertellen wij graag wat er besproken is in de laatste twee

vergaderingen van de Medezeggenschapsraad van 1 juni en 4 juli 2022.

•

De IEP eindtoetsresultaten zijn besproken, als ook het aanbod in naschools cursusaanbod voor 2022-2023.

•

Jolanda heeft de werkdrukgelden toegelicht voor volgend schooljaar. Ook is het werkverdelingsplan voor
schooljaar 2022-2023 besproken. Aan het begin van het schooljaar verleent de PMR al dan niet instemming.

•

Er zijn wat aanvullingen op de schoolgids 2022-2023 gedeeld. Deze zullen verwerkt worden waarna deze

begin volgend schooljaar op onze website zal worden geplaatst.
•

De studiedagen voor volgend schooljaar zijn vastgesteld en akkoord bevonden. Deze komen zo spoedig
mogelijk in de nieuwsbrief te staan.

•

We hebben de uitkomst van de vragenlijst onder onze groep 7 & 8 leerlingen over hoe zij hun sociale en
fysieke veiligheid op school ervaren, besproken. Het zijn goede uitkomsten. De onderwerpen in de vragen
sluiten ook goed aan op de methode ‘de Vreedzame School’ waar wij als school mee werken.

•

We hebben de inzet van onze NPO gelden tot nu toe geëvalueerd en lopen op budget. De inzet van
leerkrachten en onderwijsassistenten op de groepen om leerlingen extra te begeleiden wordt als heel prettig
ervaren. Ook de nieuwe boeken en de aanschaf en training van Logo3000 waren heel welkom.
Voor komend schooljaar blijft de inzet van extra leerkrachten en onderwijsassistenten en kijken we onder
andere uit naar de nieuwe/extra chromebooks.

Tot zover.
De volgende MR-vergadering zal zijn begin het nieuwe schooljaar. De vergaderdatums zullen in de jaarkalender
2022-2023 worden gezet. 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
Bij deze wensen wij alle kinderen, ouders/verzorgers én het team van de Jan Bunnik een fijne zomervakantie toe.
Tot in het nieuwe schooljaar!

Samen voor Boeiend Onderwijs
Arbertina van Bruchem (voorzitter)
Pieter van Loenhout (lid)
Simone de With (lid)
Anneloes van Klaren (secretariaat)
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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! Zij kunnen zich ook via de link opgeven.

Lezen tijdens de zomervakantie?
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’
of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker
lange zomervakantie te blijven lezen!
Hiernaast zie je verschillende tips in de vorm van een leeschallenge;
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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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