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Terugblik studiedag 5 oktober 

Op 5 oktober, de dag van de leraar, waren de kinderen vrij omdat er een  

studiedag was. Op deze dag hadden alle scholen van stichting Trinamiek een 

gezamenlijke studieochtend. Het programma bestond onder andere uit een 

lezing van Bert Wienen; Hij sprak over inclusief onderwijs en het kijken naar 

en het anticiperen op de ontwikkeling van kinderen.  

 

‘s Middags hadden de Jan Bunnik teamleden van de groepen 3-8 een training over het IEPleerlingvolgsysteem, 

de teamleden van de groepen 1-2 gingen aan de slag met het observatie– en registratiesysteem; Mijn Kleutergroep.  

We hebben deze dag dus nuttig besteed aan het verbeteren van ons onderwijs! 

 

 

Toestemmingsformulier beeldmateriaal  

Onze schoolcommunicatie verloopt via de app; Schoudercom. Via Schoudercom kun je berichten verzenden en  

ontvangen, blogs lezen etc. 

 

In de app, onderaan bij ‘... meer’ en dan bij ‘Privacy en overige vragen’ vind je ook 

de toestemmingsvragen mbt het publiceren van beeldmateriaal. 

Het is van belang dat dit formulier ingevuld wordt want op die manier kunnen we, 

wanneer er toestemming gegeven is, weer leuke foto’s of filmpjes sturen.  

Graag nogmaals een check van u als ouder/verzorger op dit formulier! 

 

 

 

Herfst, verkouden en Corona 

Het is oktober, de herfst doet zijn intreden. Dit gaat nu nog gepaard met zacht en redelijk zonnig weer  

echter komen er uiteraard ook weer regenbuien aan.  

Naast de regenbuien hebben we ook nog hoestbuien, niesbuien en loopneuzen. Ook dit hoort er bij.  

Iets wat tegenwoordig ook bij de herfst (en de winter, de lente en de zomer) hoort, is Corona.  

Nog regelmatig kleuren de testen positief en moet er actie ondernomen worden.  

Mocht uw schoolgaande kind positief testen, dan willen wij dit als school graag weten. Dit kan via Schoudercom of 

telefonisch. Heeft uw zoon/dochter zelftesten nodig, weet dat deze bij Jolanda opgehaald/ aangevraagd kunnen 

worden! 
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Schoolverzuim 

In de gemeente Lopik is Jethro Jacobs de leerplichtambtenaar.  

Een leerplichtambtenaar is er om toe te zien op de naleving van de  

Leerplichtwet. Dit kan zijn in de vorm van hulp en steun aan leerlingen, 

ouders en scholen bij het zoeken naar oplossingen bij schoolverzuim 

en/of voortijdig schoolverlaten. 

 

Ieder schooljaar is er een gesprek tussen de schooldirectie en de leerplichtambtenaar.  

Dit om de afspraken weer helder te krijgen of de vernieuwde afspraken door te spreken.  

Hierbij informeren we u over de afspraken die in de gemeente Lopik gelden; 

 

3-6-9-12– regeling bij te laat komen; 

*Bij drie keer te laat komen op school: neemt de leerkracht contact op met de ouder(s)/verzorger(s) met de melding 

dat de leerling drie keer te laat is gekomen. De leerkracht en ouder bespreken wat er nodig is om het kind op tijd te 

laten starten op school. 

*Bij zes keer te laat komen op school: ouders komen op gesprek bij de directie. Zij gaan met elkaar in gesprek over 

de vraag waarom het niet lukt om de leerling op tijd op school te krijgen en wat hiervoor nodig is. 

*Bij negen keer te laat komen op school: De school doet een melding bij de leerplichtambtenaar. 

*Bij twaalf keer te laat komen op school: De school doet nogmaals een melding bij de leerplichtambtenaar.  

De leerplichtambtenaar onderzoekt strafrechtelijke vervolging. 

 

Afwezig rondom vakanties 

Bij ziekmelding of afwezigheid twee dagen voor of na een vakantie, is de school verplicht dit te melden bij de  

leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar gaat dan mogelijk bij de afwezige leerling thuis langs. Als de leerling 

niet thuis is, zal er een brief van de leerplicht volgen. In de brief worden de consequenties beschreven. 

 

 

 

 

 

 

IEP leerlingvolgsysteem 

Zoals we al eerder gecommuniceerd hebben,  

gebruiken wij vanaf dit schooljaar  

het IEPleerlingvolgsysteem om de kinderen  

van groep 3-7 in hun ontwikkeling te volgen.  

 

Voorheen deden we dit met ‘CITO toetsen’ en vanaf nu doen we dit met ‘IEP toetsen’.  

We zijn in de groepen al gestart met de afname van een of meerdere toetsen, dit om de kinderen en ook ons als 

teamleden alvast te laten wennen.  

Binnenkort volgt er een speciale ‘IEP nieuwsbrief’ om u hier verder over te informeren. 
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Kinderboekenweek 2022 

Van 5 tot 16 oktober 2022 werd de jaarlijkse Kinderboekenweek georganiseerd.  

Het thema van dit jaar was; ‘Gi-ga Groen!’ 

Op dit thema hebben we ook de talentmiddagen afgestemd zodat de samenhang  

opgezocht kon worden.  

 

Het doel van de Kinderboekenweek is het bevorderen van het  

leesplezier en het verhogen van de leesmotivatie bij kinderen.  

Dit kan uiteraard op vele verschillende manieren; 

Zo hebben alle groepen nieuwe boeken aangeschaft, is er veel  

Voorgelezen (ook door de kinderen zélf in andere groepen), zijn er 

voorleeswedstrijden gehouden en werden er spelletjes of een quiz 

rondom een boek gedaan. 

 

 

Ook het toneellezen, duolezen, koorlezen, leesbingo etc. zijn aan bod geweest. 

Als afsluiting hebben we in de groepen verschillende boekverfilmingen bekeken in de  

klassenbioscoop inclusief limonade en chips! 

 

 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Onze ouderraad organiseert samen met het team, activiteiten voor de leerlingen. Voor de organisatie van deze  

activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Paasfeest of Carnaval, vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. 

Op korte termijn ontvangt u hierover bericht vanuit de ouderraad. 

 

Binnen de gemeente Lopik is er een regeling voor indirecte schoolkosten. De gemeente heeft beleid vastgesteld 

waarbij huishoudens, met een gezinsinkomen tot maximaal 125% van de betreffende bijstandsnorm,  

met schoolgaande kinderen tot 18 jaar een tegemoetkoming kunnen krijgen in de schoolkosten.  

Dit geldt ook voor de vrijwillige ouderbijdrage of bijvoorbeeld gymspullen. 

Lees meer over de regeling indirecte schoolkosten gemeente Lopik. 

 

 

 

 

Afscheidscadeau groep 8 vorig schooljaar! 

Van onze leerlingen uit groep 8 van vorig schooljaar, hebben we vlak voor de  

zomervakantie een ontzettend leuk cadeau gekregen;  

Een schoolpleintegel om deze kinderen niet meer te vergeten.  

Deze tegel is nu ook (door een handige ouder!) geplaatst op het schoolplein bij de 

ingang van de school. Op die manier denken we iedere dag nog even aan hen! 

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/kindpakket-lopik_3514/
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Jeugd sport– en cultuurfonds 

Door de hoge inflatie en de huidige energieprijzen kunnen steeds meer ouders/verzorgers 

helaas de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen niet meer betalen.  

Mogelijk betreft dit ook uw kind(eren).  

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil en kan ervoor zorgen dat kinderen in deze situatie  

gewoon kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op dit moment niet 

meer kunt betalen, onderzoek dan vooral of het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen. 

  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de  

spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. 

 

Hoe werkt het? 

1.    De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een schoolmedewerker, 

buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam die het gezin kent; 

2.    De intermediair doet, in overleg met het gezin, een aanvraag; 

3.    Binnen 3 weken is bekend of de aanvraag goedgekeurd is; 

4.    Na goedkeuring kan het kind zich aanmelden bij de sport- of cultuuraanbieder; 

5.    Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de aanbieder. Ouders/verzorgers ontvangen zelf      

       geen geld. 

 

Wist u dat er ook een aanvraag kan worden gedaan voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox?  

Ga naar samenvoorallekinderen.nl. 

 

Bij ons op school is Jolanda de Bruijn intermediair. Neem contact met haar op om samen de aanvraag tedoen. Kijk 

voor de voorwaarde op; www.jeugdfondssportencultuur.nl/utrecht 

 

 

 

 

 

 

Allergieën 

Wanneer een kind bij ons op school komt wordt er op het  

inschrijfformulier gevraagd of wij rekening moeten houden met  

allergieën. 

In de loop van de tijd kunnen hier echter verandering in optreden.  

Indien dit bij uw kind zo is en wij rekening moeten houden met nieuwe 

ontwikkelingen, dan vragen wij u om dit per mail aan ons door te geven 

aan; suleika.vandenhoek@janbunnikschool. 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/
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De Vreedzame School 

Wij starten met de lessen uit Blok 2; We lossen conflicten zelf op.  

 

Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten 

om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie.  

Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben.  

Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar 

win-win oplossingen. 

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.  

We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict.  

-Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt.  

-Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig.  

-Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-

oplossing.  

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten  op te lossen  met behulp van de LOS HET OP-KAART.  

In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw 

gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat.  

 

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.  Met De Vreedzame School leren we de 

kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.  

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat 

beide partijen tevreden zijn met de oplossing?  

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van 

het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. 

 

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een  

oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. 

Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen 

dat een ‘afkoelplek’. Er worden ook afspraken  over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag 

blijven. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar 

een oplossing. 

 

 

Tip voor thuis 

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? 

Vraag er naar en praat er over. 

Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft.  

Stimuleer om ‘opstekers’ te geven.  Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij 

dan de term ‘opsteker’.  
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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 school-

plein aan de slag te gaan of hierover mee te denken!! 

 

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! 

 

 

 

Taal leren, samen spelen 

Zoals bekend is, wonen er sinds een aantal maanden Oekraïense mensen in de Zomergaard. 

Dit zijn verschillende gezinnen, ook met jonge kinderen. Deze kinderen gaan (vanaf 4 jaar) 

ook naar school om onder andere de Nederlandse taal te leren. De jongste kinderen in de 

leeftijd van kleuters, gaan naar de reguliere basisscholen in Lopik, de oudere kinderen gaan 

naar de Taalschool of het Internationale Taal Klas.  

Om het geleerde ook in de praktijk te brengen én ook sociaal te ontwikkelen, zouden deze 

kinderen het heel leuk vinden om ook eens met Nederlandse kinderen af te spreken/buiten te 

spelen na schooltijd.  

 

Wilt u dit met uw zoon/dochter bespreken? Er mag altijd aangebeld worden bij de Zomergaard om af te  

spreken/samen te spelen. Dit kan uiteraard ook gewoon op het schoolplein zijn.  

Op woensdag en vrijdag zijn ze vanaf 13.00u en op de andere dagen vanaf 15.30u ‘thuis’. 
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Allerzielen 

Op woensdag 2 november, wordt binnen het katholieke geloof; Allerzielen gevierd.  

Op die dag worden (de zielen van) de gestorvenen herdacht. Men staat stil bij de  

eindigheid van het leven en vaak wordt er een bezoek gebracht aan de graven van 

gestorven dierbaren.  

Uiteraard wordt er ook veel gesproken over de dierbaren die er niet meer zijn;  

Mooie verhalen en herinneringen worden gedeeld.  

Naast dat dit altijd kan, is dit ook een extra gelegenheid om hier als gezin bij stil te 

staan.  

 

 

 

Gezocht; Nieuwe kinderburgemeester 

De gemeente Lopik zoekt een nieuwe kinderburgemeester want 

voor de huidige kinderburgemeester zit de termijn er eind  

november op.  

Via dit filmpje wordt een oproep gedaan om je aan te melden en 

zélf een filmpje te maken.  

Ook onze kinderen uit groep 7 zijn benaderd en wij vinden dat daar 

goede kandidaten tussen zitten! We wachten vol spanning af... 

Hier staat de benodigde informatie. 

 

 

 

 

 

 

Opgeven broertjes/zusjes 

Het is voor ons als school zijnde, handig om te weten 

hoeveel kinderen er de komende jaren bij ons op school 

ingeschreven worden.  

Op basis hiervan, maken wij beslissingen over  

bijvoorbeeld de groepsgrootte en het aantal leerkrachten/ 

of ondersteuners dat wij nodig hebben. 

 

Het is daarom raadzaam om de jongere broertjes of zusjes van onze huidige leerlingen ook alvast in te schrijven.  

Op onze website kunt u het inschrijfformulier vinden of klik op deze link.  

Twijfelt u of een broertje/zusje al ingeschreven is, neem dan contact op met Jolanda de Bruijn. 

(directie@janbunnikschool.nl) 

 

Mochten er nog kennissen/buren/bekenden met jonge kinderen zijn die nog een school gaan kiezen? 

Attendeer hen dan op het aanvragen van een rondleiding bij ons op school. Alvast bedankt! 

https://www.youtube.com/watch?v=MucFeykTXuc
https://www.lopik.nl/word-jij-de-nieuwe-kinderburgemeester-van-de-gemeente-lopik?origin=/word-jij-de-nieuwe-kinderburgemeester-van-lopik?origin=/kinderburgemeester
https://janbunnikschool.nl/ontdek-de-jan-bunnik/kennismaken-en-aanmelden/
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Heilig Vormsel, zaterdag 19 november 2022 

Op zaterdag 19 november om 16.00u zal de vormselviering zijn in de Nicolaasbasiliek van IJsselstein. 

Van onze school ontvangt Levi Strien dit sacrament van de pastor. 

 

Wat is “het heilig vormsel”? 

Het vormsel is een van de sacramenten van de Katholieke kerk.  

 

Als eerste sacrament word je gedoopt; Bij de doop word je ondergedompeld in, of begoten met water in de kerk. 

Daarmee geven de ouders aan dat zij graag willen dat hun kind ook lid wordt van de kerkgemeenschap.  

Door de doop ga je bij de groep mensen horen die geloven dat Jezus de zoon van God is en proberen te leven zoals 

Jezus dat heeft voorgedaan.  

 

Het tweede sacrament is de Eerste Communie; Wanneer je een jaar of zeven bent en oud genoeg om wat meer te 

begrijpen over Jezus, dan mag je mee gaan doen aan de communie, aan de ‘tafel van Jezus’.  

Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn.  

Als wij nu ‘ter communie gaan’, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Communie betekent letterlijk: 

gemeenschap. Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk.  

Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus.  

 

Het derde sacrament is het Heilig Vormsel; Wanneer je een jaar of 11 en oud  

genoeg bent om eigen keuzes te maken, kun je zelf bevestigen dat je bij de kerk 

wilt horen/blijven. Je kiest dan voor het Heilig Vormsel. 

De pastor bevestigt jouw keuze en zalft je met heilige olie.  

Het woord vormsel komt van “vroomsel”, van het werkwoord “vromen”, 

dat afgeleid is van (con)firmare, d.w.z. sterken (in je geloof). 

 

Zoals je zult begrijpen, is dit een bijzondere gebeurtenis. 

U bent dan ook van harte welkom om deze plechtigheid mee te maken op 19 

november aanstaande. 

 

 

 

 

Zichtbaar in het verkeer 

De donkere dagen komen er weer aan... tijd om weer extra aandacht te schenken 

aan het goed zichtbaar zijn in het verkeer.  

 

Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn, ook in 

het donker. Wist u dat met goede verlichting, het risico dat een fietser in het donker wordt  

aangereden met 20% afneemt?!  

 

Dat zoiets kleins, zo’n groot effect heeft…. Daar moét je toch wel iets mee doen?! 

 

Controleer daarom nogmaals de verlichting op de fiets én zet deze ook aan wanneer het nog (schemer) donker is!! 
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MR nieuwsflits 

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

vergadering van de Medezeggenschapsraad van 4 oktober 2022. 

 

Dit schooljaar zullen wederom Arbertina van Bruchem & Pieter van Loenhout  

de ouders vertegenwoordigen in de MR. Anneloes van Klaren & Simone de With  

vertegenwoordigen de personeelsgeleding en gezamenlijk vergaderen we met  

Jolanda de Bruijn over diverse onderwerpen die het onderwijs op onze school raken.  

 

In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar blikken we altijd even terug en vooruit.  

Zo hebben we met elkaar de eindevaluatie van het jaarplan van vorig schooljaar 2021-2022 doorgenomen en zijn de 

plannen van het team gedeeld wat ze komend schooljaar 2022-2023 samen willen bereiken.  

Enkele voorbeelden hierin zijn; het verhogen van de resultaten van het taal- en rekenonderwijs, het vakmanschap 

van de leerkrachten vergroten en het borgen van een veilige en rijke schoolomgeving.  

Binnen elk doel worden acties uitgezet en onderzocht om zo de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.  

De MR heeft ingestemd met de voorgestelde doelen.   

 

We hebben een aanvulling besproken op de werkdrukgelden. De PMR heeft ingestemd met het bestellen van extra 

schoolmateriaal voor de onderbouw (groep 1-4) & de bovenbouw (groep 5-8).  

 

We hebben positief advies gegeven over het sectorplan Covid. Dit is een draaiboek met 4 scenario’s die de overheid 

vanaf dit najaar gaat hanteren met bijbehorende adviezen en maatregelen. Per scenario heeft het team afspraken 

opgeschreven hoe wij als Jan Bunnikschool hiermee omgaan. Dit op basis van de ervaringen, opgedaan in de  

afgelopen 2 jaar. Elk lokaal heeft sinds begin oktober een eigen CO2 meter die de luchtkwaliteit meet. 

 

Een laatste punt waar we bij stilgestaan hebben is dat de informatieavond als heel positief ervaren is in combinatie 

met hoe de ouderbetrokkenheid bij school verder te vergroten. Naast dat iedere klas individueel voor activiteiten de 

hulp van ouders vraagt zullen er ook weer enkele klankbordsessies gehouden worden om feedback van ouders te 

vragen over een bepaald onderwerp. De datums en onderwerpen zullen tijdig worden gecommuniceerd.  

 

Tot zover. 

 

De volgende MR-vergadering is op 22 november 2022. 

 

 

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 

Vanuit het Rijksmuseum ontvingen we onderstaand bericht;  

De conservator van het Rijksmuseum heeft een groot probleem. 

Alle onderkruipsels zijn uit het schilderij ontsnapt. Kun jij alle 

beestjes uit de tuin verzamelen en het schilderij weer compleet 

maken?  

 

In de nieuwe gratis game zijn alle beestjes uit een stilleven van de 

17e-eeuwse schilder Balthasar van der Ast ontsnapt.  

Aan de leerlingen de taak om in de museumtuin op zoek te gaan 

naar al deze onderkruipsels en ze te vangen voor het museum open 

gaat.  

In deze museumles leren de leerlingen van alles over insecten, 

kunst en de tuinen van het Rijksmuseum.  

Ga naar deze site voor meer informatie.  

 

 

Naschools aanbod – Welke school zet de meeste stappen? 

Vanuit Sportservice Lopik wordt er op donderdag 1 dec. van 14.15 – 15.15 uur een sport/spel  

uurtje georganiseerd. 

Een van de buurtsportcoaches komt langs om op het schoolplein te sporten. 

Iedereen kan gratis mee doen, het is direct na schooltijd en van tevoren inschrijven is niet nodig. 

Tijdens het naschools aanbod gaan de kinderen bewegen aan de hand van een beweegbingokaart. 

(van touwtje springen tot mikken). Met een stappenteller op zak, proberen de kinderen zoveel mogelijk stappen te verzamelen.  

De school met in verhouding de meeste stappen verdiend een mooie verrassing! 

Jullie komen toch ook wel?! 

 

 

Vanuit Bibliotheek Lek en IJssel te IJsselstein         

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/minecraft?utm_medium=email&utm_source=20221017_NB_PO_minecraft&utm_campaign=uitnodiging
https://teams.microsoft.com/registration/ognvAQjGx0-vZoNuUN3eLA,V2k3jfXvA06_CDE8lHOBTg,AYFlkUFyoE6RbCNL__uUmg,tehH48p_Y0O01pm2j6-WPA,DodAD2HBHk6WF1E_NxlLmA,diBmzeRIxEOw3YNZNdc9YQ?mode=read&tenantId=01ef09a2-c608-4fc7-af66-836e50ddde2c&skipauthstrap=1


oktober 2022 

ma di wo do vr za zo 

 
 

  

 
 

 

 
 

1 2 

3 
 

4 
MR vergadering 

5 
Studiedag  

Trinamiek, 

Kinderen vrij! 

6 
Opening Kinder-

boekenweek 

Talentmiddag; 

Dieren 

7 

 
 

8 9 

10 
 

11 

 
 

12 
 

 

 

. 

13 
Talentmiddag; 

Dieren 

 

14 

 
 

15 16 

17 

 
 

18 
 

19 
 

20 
Talentmiddag; 

Dieren 

 

21 
 

22 23 
 

24 
Herfstvakantie 

 
 

25 
Herfstvakantie 

 
 

26 
Herfstvakantie 

 
 

27 
Herfstvakantie 

 
 

28 
Herfstvakantie 

 
 

29 30 
Wintertijd, klok 

1 uur terug 



november 2022 

ma di wo do vr za zo 

 1 
 

2 
Allerzielen 

3 
Repair cafe  

14.00-17.00u 

4 

 
 

5 
 

6 

7 8 9 10 11 

 
 

12 
Aankomst Sint in  

Nederland 

13 
 

14 15 16 17 
Eerste indrukver-

slag gr 3-7,  

gr 8 rapport 

18 
Pietenmiddag 

 

19 20 

21 22 

 
 

23 24 
 

25 26 27 

28 29 
 

30 
 

. 

   



december 2022 

ma di wo do vr za zo 

  
 

1 
Repair cafe  

14.00-17.00u 
 

2 
 

3 4 

5 
Sinterklaas-

viering 

6 
Adventviering 

7 
 

8 
 

9 
 

10 11 

12 
Adventsviering  

13 
 

14 15 

 
 

16 
 

17 18 

19 
Adventsviering  

 

20 21 

 

22 
Talentontwikke-

ling; Kerst 

Kinderen om 

12.15u vrij, 

17.00u  

Kerstviering 

23 
Alle kinderen 

vakantie! 

 
 

24 
 

25 
1e Kerstdag 

26 

2e Kerstdag 

27 
Kerstvakantie 

 

28 
Kerstvakantie 

 

29 
Kerstvakantie 

 

30 
Kerstvakantie 

 

31 
Oudjaarsdag 

 


