Kbs Jan Bunnik, schooljaar 2022-2023

Nieuwsbrief september ‘22
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Opgestart
De eerste weken van het schooljaar zitten er al op en ondertussen is iedereen weer aan het schoolritme gewend.
We hebben al vele ouders/verzorgers tijdens de informatieavonden en/of tijdens de afstemmingsgesprekken mogen
ontmoeten. Wat ontzettend fijn dat dit weer fysiek plaats kan vinden!
Helaas merken we ook dat er zo nu en dan ook weer een melding komt van een positieve Coronatest. Mocht uw
zoon/dochter een positieve testuitslag hebben, dan horen we dit graag, al hopen we dat we er dit schooljaar iets
minder mee te maken krijgen en ons onderwijs goed vorm kunnen blijven geven.

Jaarkalender
De jaarkalender met alle belangrijke data staat weer op de website. U kunt hier zien wanneer we bijvoorbeeld Kerst
vieren, wanneer de studiedagen zijn of wanneer er voortgangsgesprekken plaats zullen vinden.
Zoals u gewend bent, staan achterin de nieuwsbrief ook de meest actuele maandkalenders van de komende 2 a 3
maanden.

Mediatoren Vreedzame School
Zoals u weet, werken wij op school met de methode De Vreedzame School.
Een van de onderdelen van deze werkwijze, is het werken met mediatoren.
Een mediator is dit jaar bij ons op school een leerling uit groep 7 of 8 die door de
kinderen uit de klas gekozen zijn en een training hebben gevolgd als mediator.
Een mediator moet goed kunnen luisteren, kunnen samenvatten en kunnen begeleiden
bij het oplossen van een conflict.
Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen van onze school zelfstandig hun conflicten
kunnen oplossen, ook zonder hulp van een mediator.

Met trots delen wij u mee dat wij weer een mediatorenteam hebben. Zij hebben onlangs de training afgerond en
hun diploma ontvangen. Hierna hebben zij zich in alle
groepen voorgesteld en verteld over wat zij voor anderen
kunnen betekenen.
Wij zijn trots op onze Vreedzame School!
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De schoolfotograaf komt
Op dinsdag 20 september komt de schoolfotograaf weer op school. Ook dit jaar worden de schoolfoto’s gemaakt
door “Nieuwe Schoolfoto”, zie voor meer Informatie; www.nieuweschoolfoto.nl.

Belangrijk voor u om te weten; de portretfoto’s en de groepsfoto worden gemaakt tegen een witte achtergrond.
De kinderen gaan hierbij in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de schoenen.
Witte/grijze kleding komen minder mooi uit de verf, vrolijke kleuren werken natuurlijk altijd goed.
Na lestijd kunnen ook broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden met kinderen die
(nog) niet op school zitten. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit zo
spoedig mogelijk aangeven bij Suleika vd Hoek via;
suleika.vandenhoek@janbunnikschool.nl

Toestemmingsformulier beeldmateriaal
De schoolcommunicatie verloopt zoals u weet, via de app; SchouderCom.
Via SchouderCom kunt u berichten verzenden en ontvangen, blogs lezen en/of
intekenen. Daarnaast kunt u onder andere ook uw eigen gegevens aanpassen.
In de app, onderaan bij ‘... meer’ en dan bij ‘Privacy en overige vragen’ vindt u ook de toestemmingsvragen mbt het
publiceren van beeldmateriaal. Dit toestemmingsformulier kunt u aanpassen wanneer u maar wilt. Het is wel van
belang dat het ingevuld wordt want op die manier kunnen we, als er toestemming gegeven is, weer leuke foto’s of
filmpjes plaatsen.

Jantje Beton
Vanaf woensdag 15 september tot en met woensdag 28 september gaat
‘de Jantje Beton actie’ weer van start!
Vanuit school doen we elk jaar mee met dit goede doel.
Met het verkopen van Jantje Beton loten worden diverse goede doelen gesteund en
daarnaast ontvangt school voor elk verkocht lot de helft van het geld.
We hopen dan ook dat er veel loten verkocht gaan worden!
De boekjes van Jantje Beton gaan mee met de kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Alle boekjes moeten weer ingeleverd
worden, ook als ze niet “vol” of zelfs “leeg” zijn. Bij het niet inleveren van de boekjes, moeten wij de boekjes betalen.
Op de envelop, welke de kinderen meekrijgen, staat dat de boekjes uiterlijk 5 oktober ingeleverd moeten zijn, maar
wij willen u vragen om ze uiterlijk 28 september weer bij de leerkracht in te laten leveren. Alvast bedankt!!
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Brengen en halen van de kinderen
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het halen en brengen van de leerlingen. Voor en tijdens de
informatieavonden hebben we hier van een aantal ouders/verzorgers feedback over gekregen waardoor we besloten

hebben een paar kleine aanpassingen te doen om het halen en brengen van de kinderen prettiger te laten verlopen.
Voor de komende periode, vanaf maandag 19 september, hanteren we het volgende,
de wijzigingen ten opzicht van de vorige keer zijn onderstreept aangegeven;
•

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 de klas in.
(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)
-leerlingen van groep 3 komen via het plein (hek Wagenmaker) en gaan direct via de hoofdingang naar
binnen, de leerkracht wacht binnen op hen

-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 zo veel mogelijk 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 ouders van deze kinderen
wachten op het plein, langs de heg aan de kant van de school ivm de smalle stoep aan de Wagenmaker
-de kinderen van groep 2 op woensdag, het plein via het hek aan de Wagenmaker, de ouders van deze

kinderen wachten op het plein, langs de heg aan de kant van de school ivm de smalle stoep aan de
Wagenmaker
-de kinderen van groep 3 het plein via het hek aan de Wagenmaker, de ouders van deze kinderen
wachten op het plein, langs de heg aan de kant van de Wagenmaker (op voetbalveld) ivm de smalle stoep
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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Waterflessen
We zien dat er steeds meer kinderen (grote) waterflessen mee naar school nemen om de dorst te lessen.
Met de hoge temperaturen van de afgelopen tijd, was dat ook op sommige momenten erg handig.

Om hier een duidelijke lijn in te hebben, is er afgesproken dat de waterflessen net als bekers, in de tas blijven en
alleen gebruikt worden tijdens het eten/drinken in de klas. Mochten de temperaturen weer flink oplopen, dan is het
aan de leerkracht om aan te geven dat de flessen weer naast de tafels kunnen/mogen staan.

Een groen schoolplein
Omdat wij ook bewegen en ontdekken van groot belang vinden én om een
klimaatbestendige en speelleerrijke omgeven te creëren, zijn er al langere tijd
geleden voorbereidingen getroffen om ons schoolplein te vergroenen.
Een jaar of 5 geleden is dat gedaan door met natuurlijke materialen,
speeltoestellen te plaatsen en onlangs is bijvoorbeeld ook de afscheiding van het
voetbalveld veranderd. Dit is echter nog láng niet zoals we het voor ogen hebben.

U kent vast wel die pleinen/ speelplaatsen/ speeltuinen waar
de kinderen kunnen ontdekken, bewegen, klimmen,
verstoppen, zich terug kunnen trekken of beestjes kunnen

vinden. Hoe mooi en fijn zou dat zijn op het Jan Bunnikplein?!

Heeft u goede ideeën of contacten, affiniteit met natuur en bent
u enthousiast? Dan zoeken we u als versterking om met het
schoolplein aan de slag te gaan!!
Meld u via Schoudercom of via
mike.vansintannaland@janbunnikschool.nl
aan bij meester Mike zodat we met elkaar een geweldige
ontdek-omgeving voor de kinderen kunnen realiseren!
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Even voorstellen!
Hoi, mijn naam is Michelle Pluck. Ik ben 17 jaar oud en woon in Benschop.
Ik zit op het MBO Rijnland in Woerden. Daar doe ik de opleiding servicemedewerker.

Op de Jan Bunnikschool loop ik stage op de maandag en dinsdag. Op de maandag sta ik in de klas
groep 1-2 bij Anneloes en op de dinsdag help ik Suleika met allerlei verschillende taken.
Het lijkt mij leuk om later met kinderen te gaan werken.
Ik loop hier stage tot 30 juni 2023. Groetjes, Michelle.

Ik wil mezelf even voorstellen. Mijn naam is Manon van Schie, ik ben 20 jaar oud en ik
woon in Benschop. Ik ben derdejaars student aan de ALPO, Academische Lerarenopleiding
Primair Onderwijs. Dit is een combinatie van de Pabo op de Hogeschool Utrecht en
onderwijswetenschappen op de Universiteit Utrecht. Dit schooljaar zal ik iedere woensdag

en donderdag en af en toe een hele week stagelopen op de Jan Bunnikschool. Ik hoop dat
het een erg leuke en leerzame tijd gaat worden.

Beste ouders/verzorgers, Ik ben Loes Peters, 24 jaar oud en woon in IJsselstein.
Op dit moment volg ik de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) op de Hogeschool Utrecht in
Utrecht. Ik zit nu in het 1e leerjaar en mag dit schooljaar op de Jan Bunnikschool mijn stage doen
in groep 7.
Verder bent u mij misschien op school al tegengekomen omdat ik namelijk op de Jan Bunnikschool ook werkzaam ben als onderwijsassistent.
Ik heb er heel veel zin in en hoop dat we er met zijn allen een heel leuk en leerzaam schooljaar
van gaan maken! Mochten er vragen zijn dan mag u ze gerust stellen.

Beste kinderen, ouders en verzorgers, graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Linda Velt.
Ik ben 40 jaar en woonachtig in IJsselstein. Ik woon daar samen met mijn man, mijn zoon van 13
en dochter van (bijna) 10 jaar. In mijn vrije tijd kan ik enorm van muziek genieten en bezoek ik
graag een concert.
Na ruim 20 jaar in de kinderopvang te hebben gewerkt met kinderen van 0 tot 13 jaar, wilde ik het
roer omgooien en eindelijk mijn droom achternagaan... het onderwijs in!
Sinds afgelopen augustus ben ik werkzaam op de Jan Bunnikschool. Op dinsdag loop ik stage in
groep 6 J/M en op woensdag en donderdag ben ik werkzaam als onderwijsassistent.
Daarnaast ga ik 1 dag in de week naar de Pabo voor mijn studie.
Ik heb het nu al enorm naar mijn zin en kan niet wachten jullie allemaal te ontmoeten!
Groetjes, Linda
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Schoolreis/kamp
De schoolreizen/kampen op de Jan Bunnik werden lange tijd op eenzelfde manier uitgevoerd;
De groepen 1-2 gingen een dag naar het bos, groep 3 ging een dag en een gedeelte van de avond naar het bos,

groep 3-7 ging een dag en een nacht naar het bos en groep 8 ging 2 nachten op kamp.
De afgelopen 2 jaar kon niet alles doorgaan en hebben we dit evenement op een andere manier vormgegeven;
Er zijn groepen een dag naar het bos gegaan, er zijn schoolreisjes geweest en groep 8 kon gelukkig toch 2 nachten
op kamp.
Deze veranderingen én de veranderingen in de maatschappij hebben met zich meegebracht dat wij als team ook
kritisch naar onze schoolreis/schoolkamp gekeken hebben. We hebben meerdere malen, op verschillende momenten
het gesprek met elkaar gevoerd. Een veelbesproken punt was de verantwoordelijkheid van de leerkracht en de school
tijdens het schoolkamp.
Dit heeft ervoor gezorgd dat we de schoolreis/het kamp in het huidige schooljaar anders vorm gaan geven;
-groep 1-2 gaat een dag naar het bos

-groep 3 gaat een dag en een gedeelte van de avond naar het bos
-groep 4 gaat een dag en een gedeelte van de avond naar het bos
-groep 5, 6 en 7 gaan een dag op schoolreis
-groep 8 gaat 2 nachten op kamp
In overleg met de ouderraad, wordt besloten waar bijvoorbeeld de schoolreis naar toe gaat.
Aan het eind van het schooljaar, evalueren we hoe bovenstaande verlopen is en maken we een keuze voor hoe we de
schoolreis/kamp de komende jaren vormgeven.
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De week tegen Pesten
Van 26 tm 30 september wordt de week tegen pesten georganiseerd.

De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is
‘Grapje! Moet toch kunnen?!’
Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor
verbinding en betrokkenheid. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de
groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies
waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifiek persoon of
specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden?
Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet meteen pesten noemen, maar
wel een onveilig of vervelend gevoel geven. Soms kunnen grappen dus ook uitdraaien op pesten.
Mede door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, zorgen we met elkaar voor een fijne en veilige school.

Typecursus Typetuin
Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van de computer.
Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke vaardigheid om aan te
leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te
volgen.

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen.
Voor wie: leerlingen van groep 6 t/m 8.
Start cursus: woensdag 2 november 2022 12:30uur.
Locatie: Jan Bunnikschool, Wagenmaker 1 3411 WN LOPIK
Prijs: €185,Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden (kies voor de rechter variant, klassikaal)
Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022
www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579.
Let op: De cursus heeft al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door.
Er zijn echter nog een paar plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij want vol=vol!
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