
    K b s  J a n  B u n n i k ,  s c h o o l j a a r  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

Nieuwsbrief augustus ‘22 

Dit is pagina 1 van 7 

We gaan weer van start! 

We hebben er zin in, de school begint weer! 

Na het weekend start voor de kinderen het nieuwe 

schooljaar, voor ons als team is het schooljaar al weer 

van start gegaan. 

De school is weer schoon en fris, de lokalen zijn weer 

ingericht en we hebben als team al een studiedag  

achter de rug. Ook hebben er verschillende overleggen 

plaatsgevonden en zijn de eerste lessen voorbereid.  

Kortom; we zijn weer klaar voor een nieuw schooljaar! 

 

We hopen dat iedereen van een heerlijke vakantie heeft genoten en weer helemaal opgeladen is om er een goed 

schooljaar van te maken. We wensen iedereen dan ook een heel fijn, leerzaam en een betekenisvol schooljaar toe!! 

 

 

Welkom in de klas 

Aanstaande maandag bent u als ouder/verzorger van groep 1-8 ook welkom in school om even een kijkje in de klas 

te nemen. Om 8.05u gaan de schooldeuren open en om 8.15u starten de lessen en is het tijd om weer te gaan.  

Voorlopig houden we het bezoek in school hetzelfde als voor de zomervakantie; 

 

-De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1-2 zijn 1x per 2 weken op een vooraf aangegeven dag tot 

8.30u welkom in de klas. U kunt dan samen met uw kind een korte activiteit doen. Daarnaast kunt u ook zien waar 

wij in de klas over aan het werk zijn en uw zoon/dochter kan laten zien wat hij/zij gemaakt of geleerd heeft.  

-De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3 en 4 zijn op bepaalde dagen in de klas welkom als hulp bij een 

bepaalde activiteit. Dit kan bijvoorbeeld bij lees- of rekenactiviteiten zijn. Daarnaast kunt u ook zien waar wij in de 

klas over aan het werk zijn en uw zoon/dochter kan laten zien wat hij/zij gemaakt of geleerd heeft. De leerkracht 

bericht u hierover.  

-De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 5 tot en met 8 zijn bij speciale gelegenheden welkom in de klas. 

Ook hier bericht de betreffende leerkracht u over wanneer dit is.  

 

Vraag, tip of opmerking? 

Heeft u een vraag, tip of opmerking dan kunt u altijd terecht bij Jolanda de Bruijn (directie) 

Via Schoudercom, per mail: directie@janbunnikschool.nl of per telefoon:0348-551820. 

Schroom niet, we doen het samen! 
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Formatie en lokaalindeling schooljaar 2022-2023 

Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de formatie (de ‘bemensing’) binnen onze school. 

Hieronder vindt u nogmaals het overzicht;  

 

 

 

 

 

 

 

  Groep 1/2 A/H Groep 1/2 B Groep 1/2 M/M Groep 3 Groep 4 

Maandag Anneloes Bianca Mariska H. Simone Martine 

Dinsdag Helga Bianca Mariska H. Simone Martine 

Woensdag - - Miranda gr 2 Erna Martine 

Donderdag Anneloes Bianca Miranda Erna Monique 

Vrijdag Anneloes  Bianca Miranda Erna Monique 

  Groep 5 Groep 6 J Groep 6 J/M Groep 7 Groep 8 

Maandag Mike Joëlle Jenny Monika Eva 

Dinsdag Mike Joëlle Jenny Monika Eva 

Woensdag Mike Joëlle Jenny Monika Eva 

Donderdag Mike Joëlle Jenny/Mariska Monika Eva 

Vrijdag Mike Joëlle Mariska Monika Eva 

  Administratie Intern Begel. Onderwijsass. Directie NPO/extra 

Maandag   Anita Manon Jolanda  

Dinsdag Suleika   Manon, Loes Jolanda (mid) Marleen 

Woensdag   Anita Linda, Loes Jolanda  

Donderdag Suleika  Anita (ocht.) Linda Jolanda Marleen 

Vrijdag    Loes  Jolanda Marleen 



     

Nieuwsbrief augustus ‘22 

Dit is pagina 3 van 7 

Brengen en halen van de kinderen 

Het halen en brengen van de kinderen is in de afgelopen periode nogal eens gewijzigd.  

Voor de komende periode hanteren we het volgende; 

 

• De starttijd van de lessen is om 8.15u, alle kinderen moeten dan aanwezig (in de klas) zijn 

• Om 8.10u gaan de verschillende schooldeuren open; de kinderen kunnen zo zelfstandig mogelijk naar het 

 lokaal lopen. Hiervoor hebben we verschillende ingangen; 

 -leerlingen groepen 1-2 komen via de tuindeur (gr 1-2 A/H en gr 1-2 B aan de Mandemaker,  

 gr 1-2 M/M aan de zijde van de Johannes Vermeerlaan) de klas in.   

 -leerlingen van groep 3 worden op het plein verwacht bij het hekje aan de kant van de Wagenmaker, de  

   leerkracht wacht hen op en neemt hen mee naar binnen. 

 -leerlingen van groep 4-7 komen via het plein (hek Johannes Vermeer of Teenschiller) en gaan via de  

   hoofdingang naar binnen 

 -leerlingen van groep 8 komen via het plein (hek Johannes Vermeer of Teenschiller) en gaan via de  

        deur onder het afdak naar binnen 

• Kinderen vanaf groep 5 komen (zoveel mogelijk) alleen naar school.   

• Ouders blijven buiten het plein. 

• Aan het eind van de schooldag verlaten; 

 de kinderen van groep 1-2 A/H het plein via het hek aan de Johannes Vermeerlaan 

 de kinderen van groep 1-2 B het plein via het hek aan de Teenschiller 

 de kinderen van groep 1-2 M/M het plein via het hek aan de Wagenmaker 

 de kinderen van groep 3 het plein via het hek aan de Wagenmaker 

 Maak met uw kind uit de hogere groepen een afspraak waar u hem/haar ophaalt, indien nodig. 

• Er zijn afspraken gemaakt met de BSO’s. Zij weten waar zij de kinderen moeten halen/brengen. 

• Kom zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Auto’s in de schoolomgeving zijn niet wenselijk in 

 verband met de verkeersveiligheid. Mocht de auto de enige vervoersoptie zijn, parkeer dan verder van  

 school af en kom lopend richting school. 
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Afstemgesprekken 

Half september houden we weer afstemmingsgesprekken op school. 

Tijdens dit gesprek stemmen we met elkaar af  wat  

de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter zijn. 

 

Hoe zou u, uw zoon/dochter omschrijven? Wat denkt u dat uw 

zoon/ dochter nodig heeft? Hoe denkt hij/zij hier zelf 

over? Wat is belangrijk in deze groep? 

Dit zijn vragen die tijdens het gesprek aan bod komen. 

 

Bij de afstemminggesprekken in groep 5-8 zijn naast de ouders  

en leerkracht, ook de kinderen aanwezig. 

Bij de groepen 1-4 mógen de kinderen aanwezig zijn. 

 

De intekening van de gespreksrondes verloopt te zijner tijd via Schoudercom. 

 

 

 

Voor– of naschoolse opvang 

Een nieuw schooljaar zorgt ervoor dat er misschien ook wel 

een nieuwe opvang ná of juist vóór schooltijd nodig is.  

Zeker nu we u als ouder/verzorger al even niet gesproken 

hebben en minder spreken dan voorheen, vinden we het  

belangrijk om te weten welke leerling, op welke dag,  

naar welke BSO/VSO gaat.  

 

Gaat uw kind naar de opvang? Laat u dit dan via Schoudercom 

aan de groepsleerkracht weten?! Alvast hartelijk dank!. 

 

 

 

 

Oortjes/koptelefoons 

Ook dit schooljaar werken we in de groepen 1 tot en met 8 op bepaalde momenten weer met chromebooks. 

De kinderen zijn hier erg enthousiast over en geven aan met behulp van de programma’s veel te leren. 

Ook wij als team zien de grote meerwaarde van deze chromebooks, zeker omdat veel programma’s/ opdrachten die 

wij gebruiken, aangepast kunnen worden aan het niveau van de kinderen. Op die manier wordt er nog beter 

afgestemd op wat het kind nodig heeft. 

 

We hebben gemerkt dat het erg fijn is als de kinderen met ‘oortjes’/’koptelefoons’ werken. Hierdoor kunnen zij zich 

beter concentreren op hetgeen op de chromebook te horen is. Wij zijn er erg mee geholpen als u een setje oortjes of 

een koptelefoon aan uw kind (groep 3-8) meegeeft. Hij/ zij kan hier dan tijdens de lessen gebruik van maken. 
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Gymmen en zwemmen na de vakantie 

In het komende schooljaar, gymmen de groepen 3 tot en met 8 weer in de 

sportzalen van de Wiekslag.  

Dit schooljaar hebben we het over meerdere dagen verspreid; 

 

Op dinsdagmiddag gymmen de groepen 3,4 7 en 8 

Op woensdag gymmen de groepen 5 en 6 

Op vrijdag gymmen de groepen 4-8 in de Wiekslag, groep 3 gymt in de speelzaal op school. 

De kinderen moeten dan op die dagen ook gymspullen (shirt/broek/schoenen) in een (rug-) tas mee naar school 

nemen. 

 

De kinderen van de groepen 1-2 gymmen in het speellokaal op school.  

Zij hebben hun gymschoenen op school staan en hoeven niets extra’s mee te nemen. 

 

Vanaf het begin van het schooljaar, totdat het zwembad sluit, zwemmen de groepen 4 en 5 in zwembad Lobeke. 

Dit start direct al in de 1e schoolweek na de zomervakantie. 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

Jaarlijks houden wij aan het begin van het schooljaar, de informatieavond per groep. Dit met als doel om u  

te informeren over de zaken die in de groep belangrijk zijn. Denk hierbij aan de leerdoelen, de lesstof, praktische 

zaken, ouderhulp en nog veel meer.  

Daarnaast staat op zo’n avond ook het contact met u als ouders/verzorgers onderling, centraal.  

Wij zien het contact met u als ouder/verzorger, het ontmoeten van ouders onderling en de informatiedeling als zeer 

waardevol. Vorig jaar en het jaar ervoor konden deze avonden helaas niet doorgaan, dit jaar echter wél! 

 

Deze informatieavonden zijn als volgt verdeeld; 

Ma 5 sept; 18.30u groepen 6 

Ma 5 sept; 19.30u groepen 1-2 

 

Di 6 sept; 18.30u groep 4 

Di 6 sept; 19.30u groep 3 

 

Wo 7 sept; 19.30u groep 7 

 

Do 8 sept; 18.30u groep 5 

Do 8 sept; 19.30u groep 8 

 

 

We hopen u allen op deze avonden te ontmoeten! 
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023 

In een van de laatste nieuwsbrieven van het vorige schooljaar hebben we de data van de vakanties voor het  

schooljaar 2022-2023 al met u gedeeld. Hieronder nogmaals een overzicht van deze vakanties. 

 

Vakanties; 

Herfstvakantie;   Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober ‘22 

Kerstvakantie;   Zaterdag 24 december 2022  t/m zondag 8 januari ‘23 

Voorjaarsvakantie; Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart ‘23 

Pasen;    Vrijdag 7, Zondag 9 & maandag 10 april ‘23 

Koningsdag;  Donderdag 27 april ‘23 

Meivakantie;  Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei ‘23  

Hemelvaart;   Donderdag 18  & vrijdag 19 mei ‘23 

Pinksteren;   Zondag 28 & maandag 29 mei ‘23 

Zomervakantie;   Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus ‘23 

 

M.u.v. de meivakantie zijn de vakanties wettelijk vastgesteld. In bovenstaand rooster komt de meivakantie 

overeen met de meivakantie van de middelbare scholen in Schoonhoven en met de Wenteltrap in IJsselstein. 

 

 

 

In het nieuwe schooljaar gaan we ons ook weer bekwamen, net als ieder jaar. Dit doen wij op studiedagen,  

vergaderingen en andere momenten. Op studiedagen hebben de kinderen geen school omdat de teamleden,  

zelf aan de studie gaan om het onderwijs te verbeteren.  

We begrijpen dat het voor u als ouder of verzorger, best lastig kan zijn om naast de schoolvakanties ook nog een 

aantal extra dagen opvang te regelen of vrij te nemen. We hebben er daarom ook voor gekozen de studiedagen ‘zo 

gunstig mogelijk’ in te plannen door ze bijvoorbeeld net voor of na een vakantie of vrije dag in te roosteren. 

 

Weet dat wij deze dagen gebruiken om bij te scholen. Ook wij moeten en willen “bijblijven”.  

Hiervoor is het van belang om naast de maandelijkse cursussen na schooltijd soms een hele dag in te plannen.  

Net als bij doctoren, tandartsen en bijvoorbeeld financiële managers is ook bijscholing in het onderwijs van groot  

belang!!! 

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de studiedagen van het komende schooljaar; 

 

Studiedagen 

Woensdag 5 oktober 2022  

Vrijdag 23 december 2022  

Donderdag 16 feb. 2023  

Dinsdag 11 april 2023 (3e Paasdag) 

Vrijdag 26 mei 2023 (vrijdag voor Pinksteren) 

Maandag 19 juni 2023 
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De Gouden Weken 

Net als andere jaren, zien de prikborden in de hal  

weer als volgt uit; 

De Gouden Weken op de Jan Bunnik gaan van 

start! 

 

Wat houdt dit nu eigenlijk in? 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker 

voor de groepsvorming aan het begin van het 

schooljaar. 

Het proces van groepsvorming begint na een  

vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen 

verkennen elkaar, de leraar en de regels.  

Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed 

klimaat en een fijne sfeer in de klas te creëren. 

Daar hebben we de rest van het jaar plezier van. 

 

Vijf fasen van goede groepsvorming 

Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep doorloopt. Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels 

bepaald voor de rest van het jaar. In deze weken is de invloed van de leraar van groot belang.  

Na elke zomervakantie, bij elke leraar, in iedere groep, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. 

Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe 

leerling bij komt.  

 

 

De fasen van de groepsvorming zijn: 

Forming: oriënteren 

Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur. 

 

Storming: presenteren 

De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een volger? 

 

Norming: normeren 

De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking. 

 

Performing: presteren 

De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt. 

 

Reforming: evalueren 

Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe groepsdynamiek. 

 

 

In al onze groepen worden vele opdrachten en activiteiten gedaan om een fijn, prettig en veilig klimaat te creëren. 
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