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Vanuit het team 

En dan is het al weer december… wat gaat de tijd toch snel. Het sinterklaasfeest is al weer voorbij en we gaan  

richting de Kerst. Voor zowel de kinderen als voor ons als teamleden hebben we er bewust voor gekozen om niet 

direct op 6 december over te stappen op de kerstboom. Rust is in deze tijd ook heel belangrijk.  

 

Langzaamaan wordt de school nu in Kerststemming gebracht en twinkelen er straks 

weer lichtjes. Wat fijn dat het nu ook weer kan! Vorig jaar bijvoorbeeld, werden alle 

scholen overvallen met het bericht dat de scholen al voor de Kerstvakantie dicht  

moesten in verband met Corona en moest er op heel korte termijn geschakeld worden 

om er toch een sfeervolle en gezellige afsluiting van het jaar van te maken.  

Dit jaar kunnen we weer een Kerstviering houden zoals we al jaren gewend waren;  

met élkaar! 

 

 

 

Ouderavond 13 dec.  voor groep 6, 7 en 8 

In de groepen 7 en 8 zijn in de afgelopen weken verschillende gastlessen geweest zo-

als vanuit Stichting Chris & Voorkom en Halt. Daarnaast is er in de  

bovenbouwgroepen aandacht geweest voor de week van de Media Wijsheid en  

uiteraard ook de lessen vanuit de Vreedzame School.  

De thema’s zoals respect, tolerantie, invloed van de groep, omgaan met fake nieuws, 

verslaving, social media, het maken van keuzes en ‘oor hebben voor elkaar’ stonden 

hierbij centraal.  

 

Als mooi vervolg hierop wordt er op 13 december een ouderavond voor de  

ouders/verzorgers van groep 6,7 en 8 met betrekking tot groepsdruk, grenzen  

aangeven, verslavingen, omgaan met social media etc. georganiseerd.  

Hierin wordt er informatie gegeven en onderling gedeeld. Het wordt een  

interactieve avond en er is ook een ervaringsdeskundige aanwezig.  

     

De bijeenkomst start om 19.30u en we ronden het om 21.00u af.  

            U komt toch ook?! Via het aanmeldformulier welke via Schoudercom gestuurd wordt,  

            kunt u aangeven of u wel/niet aanwezig bent.  
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Minimaregelingen gemeente Lopik 

De gemeente Lopik heeft speciale minimaregelingen voor mensen met een lager inkomen.  

Bijvoorbeeld het Kindpakket voor onder andere schoolkosten of uitjes, de individuele inkomstentoeslag of  een  

tegemoetkoming om te sporten. Hieronder vindt u enkele van deze regelingen.  

Schroom niet om contact op te nemen met de betreffende persoon.  

Ook voor de ouderbijdrage is er een regeling vanuit de gemeente. Dit valt onder het Kindpakket.  

 

U leest hier meer over op de website van de gemeente Lopik; Regeling indirecte schoolkosten. 

 

 

 

 

Kerstkaartjes 

We zijn vroeg dit jaar maar dit doen we om onrust te voorkomen;  

In de decembermaand worden er vaak kerstkaarten verstuurd om de ander fijne dagen toe te  

wensen. Een leuke traditie en een mooi gebaar. 

Op school zien we vaak ook dat verschillende kinderen, aan andere kinderen uit de klas  

kerstkaartjes uitdelen. Ontzettend lief en aardig maar niet altijd praktisch in de klas.  

 

We stellen dan ook voor om de kerstkaarten, net als de verjaardagsuitnodigingen, bij de kinderen 

thuis langs te brengen. Maak er een leuke activiteit van en stap op de fiets of ga wandelend de  

huizen van je klasgenoten langs. Weet je niet waar diegene woont? Dan kun je dit uiteraard eerst 

vragen bij diegene of het kaartje voor/na schooltijd bij het schoolplein geven. 

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/kindpakket-lopik_3514/
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Telefoongebruik 

Op school hebben we de schoolregel dat leerlingen, zodra ze de school in komen,  

hun telefoon uitzetten en inleveren bij de leerkracht. Zodra de school uit is, mogen ze hem 

buiten de school weer aanzetten.  

Mocht het zijn dat contact met school of uw zoon/dochter onder lestijd nodig is,  

dan kunt u de school gemakkelijk bereiken op; 0348-551820 

 

 

 

Terugblik Sinterklaas 

We kijken met heel veel plezier terug op het feest van Sinterklaas en zijn Pieten. In de afgelopen weken hebben we 

vele Sintliedjes gezongen, geknutseld en gerekend over/met/voor de Sint, hebben we Pietengym gedaan,  

is Rommelpiet geweest en als toppunt kwam Sint met vele Pieten op maandag 5 december bij ons op school én  

haalde Piet zijn rijbewijs. Wat was het geweldig!!  
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Kerstviering 

We kunnen dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, weer Kerst op/met school vieren!!  

Wat kijken we hier naar uit. We vieren Kerst op en met de Jan Bunnik als volgt;  

 

Op donderdag 22 december komen alle kinderen zoals gebruikelijk om 8.10/8/15u op school. 

De kinderen nemen in een tas een bord, een beker en bestek mee naar school, alles voorzien 

van naam. Er worden op deze ochtend gezellige en sfeervolle Kerstactiviteiten in en buiten de 

klassen gedaan en om 12.15 uur gaan de kinderen naar huis.  

Aan het einde van de middag hebben we een Kerstviering in de Jacobuskerk in Cabauw.  

Om 17.15 uur begint de viering, vanaf 16.45 uur is de kerk open.  

 

Iedereen vertrekt ‘s middags vanuit huis naar de kerk (Jacobuskerk Cabauwsekade 53, Cabauw). U kunt natuurlijk op 

de fiets naar de kerk komen en als u met de auto bent, dan moet u parkeren bij Het Witte Paard om vervolgens  

lopend naar de kerk te gaan. We parkeren dit jaar alleen bij ‘t Witte Paard om de verkeerssituatie rondom de kerk zo 

veilig mogelijk te houden. Uiteraard is het verstandig om met elkaar mee te rijden. 

 

Bij de kerk aangekomen, gaan de kinderen samen met hun groep, leerkracht en maatje voorin de kerk zitten.  

De ouders/verzorgers en andere familieleden kunnen in de banken achter de groepen plaatsnemen. 

Om ongeveer 17.45 uur is de viering afgelopen en gaan alle kinderen naar school voor het kerstdiner in de klas en 

kunt u als ouder/verzorger ook naar school komen voor een gezellig en ontspannen samenzijn. (zie hieronder) 

 

De kinderen krijgen ‘s middag lestijd vrij die aan het eind van de middag/avond ‘ingehaald’ wordt.  

Bij het middag-/avondprogramma moeten dus ook alle kinderen aanwezig zijn.  

 

 

Kerstdiner 

Ook dit jaar hebben we weer een Kerstdiner op school. Het diner bestaat 

uit meegebracht eten van de kinderen. Ieder kind neemt iets te eten mee 

om te delen en te eten met klasgenoten. (denk aan fruitspiesjes,  

broodjes, pannenkoek etc.) 

Op maandag 12 december komt er een digitale intekenlijst waarop aangeven kan worden wat uw kind meeneemt 

voor het kerstdiner. Het eten mag donderdag om 12.15 uur of na afloop van de viering in de klas gebracht worden. 

 

Gedurende het Kerstdiner van de kinderen is er soep en een broodje voor de ouders & verzorgers in  

de speelzaal/ hal van de school. U bent hierbij van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 

 

Om 19.00 uur, na afloop van het kerstdiner, worden de kinderen van groep 1 t/m 4 opgehaald in de klas.  

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelf naar buiten. 

 

De kinderen zijn vrijdag 23 december vrij. Ze kunnen dan heerlijk van de kerstvakantie gaan genieten.  

Wij zien alle kinderen dan weer op maandag 9 januari 2023 op school. 

 

Via deze weg willen we u en uw kind(eren) namens het team van de Kbs Jan Bunnik alvast een hele fijne vakantie  

toewensen, met een fijn Kerstfeest en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar! 
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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 er in de groepen gewerkt aan blok 3. 

 

Het thema van dit blok is; We hebben oor voor elkaar!  

In de lessen stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. 

  

 

De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren.  

De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kun je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en 

herhalen wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed 

naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten  

ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. 

  

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.  

We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen 

aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.  

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een  

stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. 

Ook leren de kinderen over het begrip cyberpesten en wat ze eraan kunnen doen.  

Ze leren over verschillen in communicatie via sociale media en face-to-face. 

  

 

Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2: 

Bespreek thuis eens het volgende met uw kind:  

“Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?”  

Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?”  

Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je 

gezicht, armen, handen? Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.” 

  

 

 

Tips voor thuis: 

Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT.  

Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt om conflicten op te lossen.  

Het is op school beschikbaar en staat hiernaast afgebeeld. 
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MR nieuwsflits 

Middels deze Nieuwsflits vertellen wij graag wat er besproken is in de laatste  

vergadering van de Medezeggenschapsraad van 22 november 2022. 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze vergadering is Thomas Nobel aangeschoven. Thomas neemt sinds dit schooljaar namens onze school 

deel aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).  

Onze school is onderdeel van stichting Trinamiek waar nog meer scholen onder vallen.  

Als MR van de Jan Bunnik bespreken wij onderwerpen die het onderwijs op onze school raken. We denken mee over 

het beleid en hebben op bepaalde onderwerpen advies- of instemmingsrecht.  

De GMR bespreekt zaken die die gelden voor alle Trinamiek scholen waar zij over diverse onderwerpen op hun beurt 

ook advies- of instemmingsrecht hebben. We hebben ons aan elkaar voorgesteld en besproken hoe  

de samenwerking tussen de GMR/MR nu gaat en hoe deze wellicht in de toekomst beter kan.  

 

Verder hebben we als MR gesproken over de leerlingtoename in de komende jaren, is er ingestemd met het bedrag 

aan vrijwillige ouderbijdrage en hebben we gesproken over het welzijn van onze leerlingen/ouders/verzorgers en in 

het verlengde daarvan de diverse gastlessen (oa MediaMasters/ Halt ea) die gegeven zijn aan groep 7 en 8. 

 

Tot zover. 

De volgende MR-vergadering is op 31 januari 2023. 

 

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 

 

Samen voor Boeiend Onderwijs 

 

Arbertina van Bruchem (voorzitter) 

Pieter van Loenhout (lid) 

Simone de With (lid) 

Anneloes van Klaren (secretariaat) 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Kaarsjesviering 

Op zaterdagavond 24 december om 18.00 uur is er in de H. Jacobuskerk van 

Cabauw een KAARSJESVIERING.  

Jong en oud nodigen wij van harte uit deze viering bij te wonen. 

Er is muziek, we zingen liedjes, lopen een lichtjestocht en we vertellen het 

kerstverhaal. 

Ieder kind mag een veilig lichtje meebrengen en een kerstwens op papier om na 

afloop in de kerstboom te hangen. 

We zien u graag op 24 december. 

  

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Kaarsjesviering 
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ma di wo do vr za zo 
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Sinterklaas-

viering 
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Kinderen om 
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23 
Alle kinderen 
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26 

2e Kerstdag 
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