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Een nieuw jaar! 

De kerstvakantie zit er al weer op en we zijn weer goed gestart in het nieuwe jaar.  

We zien vele ontspannen en blije kinderen die mét en ván elkaar willen leren. 

Bij deze willen we u als het team van Kbs Jan Bunnik een heel mooi,  

goed en gezond 2023 toewensen. 

 

Dat we er met elkaar weer een betekenisvol en leerzaam jaar van mogen maken! 

 

 

 

 

Uw mening en inbreng vinden wij heel waardevol!! 

In het kader van verbetering van ons onderwijs, zetten wij binnenkort weer tevredenheidspeilingen uit.  

We doen dit onder medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers.  

Door deze peilingen onder de verschillende doelgroepen uit te zetten en om hen feedback te vragen,  

krijgen we hopelijk een goed beeld van zaken die er al goed gaan op school en wat er nog verbeterd kan worden.  

Binnenkort ontvangt u hiervoor een digitale uitnodiging. 

 

 

 

Ouderklankbord 

Op vrijdag 20 januari organiseren wij weer een ouderklankbord. 

Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u in overleg over hoe de stijgende prijzen 

(mogelijk) impact hebben op het gezinsleven.  

 

Als school willen wij samen met ouders/ verzorgers nadenken over hoe wij  

kunnen voorkomen dat kinderen hier de dupe van worden.  

Wat kunnen we doen om er voor elkaar te zijn en een handje te helpen in deze  

tijden?  

 

Kortom: Samen zorg dragen voor de wereld om ons heen. 

Meedenken vanuit u is hierin zeer gewenst; we doen het samen!  

 

Kom vrijdag 20 januari om 8.30u (inloop vanaf 8.10u) naar school en denk en praat met ons mee! 
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IEP leerlingvolgsysteem 

Zoals we al meerdere keren beschreven  

hebben in onze nieuwsbrieven, zijn we dit schooljaar van start 

gegaan met een nieuw leerlingvolgsysteem; het IEP lvs.  

Hierover willen we u graag informeren.  

 

 

 

Iedere basisschool volgt de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt gekeken naar vakgebieden zoals taal en  

rekenen, maar gelukkig is er ook aandacht voor andere belangrijke zaken zoals: Hoe zit het kind in zijn vel?  

Hoe pakt hij/zij de taak aan? Wat interesseert hem/haar? Waar wordt hij/zij vrolijk van?  

Allerlei factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind; Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.  

 

Vanaf volgende week starten we in de groepen 3-7 met de afnames van in de klassen. Het IEP LVS bevat toetsen en 

meetinstrumenten die vérder kijken: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt 

dat hoofd, hart én handen: Het geeft een beeld van wat het kind weet, hoe het kind zich voelt en wat het kind maakt, 

oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel. 

 

Wij hebben voor het IEP lvs en daarmee de IEPtoetsen gekozen omdat we zien dat ze aansluiten bij waar we in de  

lessen dagelijks mee bezig zijn. De vraagstelling is geen verrassing voor de kinderen. Dit motiveert kinderen om te 

laten zien wat ze kunnen.  

Onderwerpen die je boeien zorgen er immers voor dat je herkenning hebt en gemotiveerd werkt.  

 

Onze leerlingen maken de toetsopdrachten veelal op het chromebook.  

De afnameduur van de toetsen is kort en dat is wel zo fijn voor de concentratie  

en motivatie.  

Een belangrijk voordeel van de digitale afname is dat het resultaat direct  

beschikbaar is. Wij kunnen hierdoor samen met de leerling de resultaten  

direct gebruiken tijdens de les. Wat is nog moeilijk? Wat gaat al heel goed? 

Op die manier is de toets een hulpmiddel om de volgende stap te zetten  

in het leerproces.  

 

Leerlingen worden niet met elkaar vergeleken, dat zegt ook niet zoveel.  

De individuele ontwikkeling van de leerling is van belang;  

Hoe heb jij je ontwikkeld ten opzichte van de vorige keer?  

 

Naar aanleiding van de toetsafnames gaan we uiteraard met uw kind in gesprek over welke stap in de ontwikkeling 

mogelijk en haalbaar is. Tijdens de voortgangsgesprekken in maart, bespreken we ook met u de ontwikkeling van uw 

zoon/dochter. Meer informatie over het IEP leerlingvolgsysteem kunt u vinden in dit informatiefilmpje. 

https://youtu.be/feBgpoFW0aU
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Terugblik kerstviering 2022 

Op 22 december hadden we kerstviering op school. Deze dag gingen de kinderen een ochtend naar school.  

Er werden onder andere kerststukjes gemaakt, zelfgemaakte kerstkaarten rondgebracht in het dorp, tafels gedekt, 

kerstdictee’s gedaan, lezen met een zaklamp en er werden gezellige samenwerkingsopdrachten gedaan.  

Aan het eind van de dag kwamen we samen in de Jacobuskerk in Cabauw. Daar werd een kerstverhaal verteld en  

uitgespeeld door de kinderen. Ook zongen we kerstliedjes en spraken we wensen uit. Terug op school was er in  

iedere klas een heerlijk buffet met vele verschillende hapjes. In de hal en in het speellokaal konden ouders/  

verzorgers elkaar ontmoeten en kon er bijgepraat worden onder genot van een hapje en drankje.  

Wat ontzettend fijn dat iedereen meehielp aan een zeer geslaagde kerstviering!!     Hierbij een sfeerimpressie; 

Een extra bedankje 

voor de ouderraad;  

 

Zij hebben er weer 

met veel energie  

mede voor gezorgd 

dat er een  

gezellige kerstviering 

mogelijk was op de 

Jan Bunnikschool! 
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Talentmiddagen 

Zoals u weet, vinden er meerdere keren per jaar  

talentmiddagen plaats.  

Hoe leuk zal het zijn als wij uw talent hiervoor kunnen inzetten?!  

Binnenkort ontvangt u hier een korte vragenlijst over.  

Houdt daarom Schoudercom in de gaten! 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid op school 

Zoals veel mensen in Nederland, zijn ook wij als Jan Bunnikschool bezig met het bevorderen van de duurzaamheid. 

We zijn al meerdere jaren bezig met het scheiden van afval en we hebben regelmatig de Kringloopwinkel in school 

voor materialen die nog wel bruikbaar zijn, maar niet meer nodig zijn in onze school.  

Maandelijks komt ook het Repair Café bij ons op school om in samenwerking met Duurzaam Lopikwaard  

niet werkende spullen een nieuw leven te geven.  

 

Ook zijn wij uiteraard bezig met het besparen van energie. In 2020 hebben we het dak van de 

school laten voorzien van zonnepanelen en bij vernieuwingen investeren we onder andere in 

ledverlichting en duurzame oplossingen.  

We hebben daarnaast gekeken waar we nog meer energie kunnen besparen en dit was  

bijvoorbeeld op de koelkasten in school. Op school hebben we namelijk al jaren in iedere klas 

een koelkast staan. Veel ervan zijn verouderd én er staan maar een paar bekers per klas in.  

Dit heeft gemaakt dat wij er schoolbreed voor gekozen hebben om de koelkasten in de  

klaslokalen niet meer te gebruiken.  

 

We begrijpen dat dit voor sommige van u vraagt om (kleine) aanpassingen. Echter kan dit ook vrij simpel opgelost 

worden; Wilt u uw kind gekoeld eten/drinken meegeven? Doe dit dan in een koeltasje, thermosfles of gebruik  

koelelementjes voor in/om de beker. Deze manieren dragen bij aan een duurzamere samenleving. 

 

 

 

 

Repair café 

Aanstaande donderdag is er weer een Repair Café in Lopik.  

Dit vindt plaats bij ons op school van 14.00u tot 17.00u in het 

lokaal naast groep 8.  

 

Op iedere eerste donderdag van de maand, staan er diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle 

mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen 

van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, laptops, föhns, kleding, fietsen, speelgoed etc. Alles wat het niet meer 

doet, is welkom én maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad 

en gaan sámen met u aan de slag om uw spullen weer een nieuw leven te geven! 
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Carnaval! 

Op woensdag 15 februari vieren we op school Carnaval. Op deze dag mogen de kinderen  

verkleed op school komen en gaan we vele activiteiten doen.  

Normaal gesproken zijn de kinderen van groep 1op woensdag vrij. Zoals aan het begin van het 

schooljaar al gemeld is; op woensdag 15 februari zijn de kinderen van groep 1 ook van harte 

welkom om Carnaval te vieren!!! 

De kinderen van groep 1 zijn daarom op vrijdag 17 februari vrij! De kinderen van groep 2 t/m 

8 worden op vrijdag 17 februari wél gewoon op school verwacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden toekomstige leerlingen  

Voordat ouders/verzorgers hun zoon of dochter bij ons op school in kunnen schrijven, gaan we graag met hen in 

gesprek en geven we een rondleiding door de school.  

Deze rondleidingen geven we tijdens lestijden, zodat de eventuele toekomstige ouders ook sfeer kunnen proeven en 

kunnen zien hoe het bij ons in de praktijk werkt. De kinderen bij ons op school vinden het dan ook helemaal niet gek 

wanneer er een paar mensen, onder begeleiding van Jolanda door de school lopen. We merken dat de kinderen zelf 

ook graag uitleggen hoe het op de Jan Bunnik werkt en gaat!  

 

De inschrijvingen gaan erg hard in de onderbouw en dat is een goed teken. Heeft u dus nog een zoon of dochter die 

nog niet ingeschreven is? Dan willen we u verzoeken om dit zo spoedig mogelijk te doen. Inschrijvingen worden in 

verband met de wet op de privacy alleen nog maar digitaal gedaan.  

U kunt dit formulier op de website vinden; op de homepage, onder het kopje ‘kennismaken en aanmelden’. 

 

Kent u nog een dorpsgenoot met kinderen die interesse heeft in de Jan Bunnik?  

Laat diegene dan contact opnemen om een rondleiding/kennismaking in te plannen.  

Jolanda is te bereiken op; 0348-551820 of via; directie@janbunnikschool.nl  

 

 

 

 

 

Reminder; studiedag 16 februari 2023 

Op donderdag 16 februari (de dag nadat we Carnaval op school gevierd  

hebben) is er een studiedag op school.  

Op deze dag zijn de kinderen vrij en gaan de teamleden aan de slag met  

onder andere het analyseren van de resultaten en observaties naar  

aanleiding van de toetsperiode en de formatie voor het nieuwe schooljaar. 

https://janbunnikschool.nl/ontdek-de-jan-bunnik/kennismaken-en-aanmelden/
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Nationale voorleesdagen 

Op 25 januari starten de Nationale Voorleesdagen weer! 

Gedurende deze dagen zijn er in het hele land allerlei  

voorleesactiviteiten; bijvoorbeeld in de bibliotheek. 

 

 

De Voorleesdagen hebben als doel om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. 

(Voor) lezen heeft vele positieve effecten bijvoorbeeld het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van  

spelling & tekstbegrip, een beter begrip van de wereld om je heen én het vergroten van de band tussen voorlezer en 

het kind. Tijdens deze dagen besteden wij op school ook extra aandacht aan het voorlezen. 

 

Leest u thuis ook voor?! We merken dat ook de oudere kinderen het nog ontzettend leuk vinden om voorgelezen te 

worden. Het kan een rustmomentje zijn; een moment om even lekker weg te dromen. 

 

 

 

Foto’s worden door teamleden gemaakt 

Wij als teamleden maken regelmatig foto’s bij schoolse activiteiten.  

Dit is om u een beeld te geven van wat er zoal op school gedaan/geleerd wordt. 

Wij kiezen er bewust voor om deze foto’s door medewerkers van school te laten 

maken omdat zij weten wie er wel/niet op de foto mogen.  

Bij deze willen we nogmaals benoemen dat het niet de bedoeling is dat u zelf 

foto’s bij activiteiten maakt. Dit om de privacy van leerlingen, ouders en  

teamleden te respecteren.  

 

 

 

 

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 is daarbij heel handig. 

Op onze school is er na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen. 

 

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen. 

Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8. 

Start cursus: woensdag 8 maart 2023 12:30uur. 

Locatie: Jan Bunnikschool, Wagenmaker 1, 3411 WN LOPIK 

Prijs: €165,- bij inschrijving voor 1 februari 2023, daarna  €195,- 

Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, klassikaal) 

Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-voorjaar-2023 

 

De cursus heeft al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. 

Er zijn echter nog een paar plaatsen beschikbaar.  

http://www.typetuin.nl/aanmelden
https://www.typetuin.nl/typecursus-voorjaar-2023
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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.  

 

Landelijk contactpunt ouderbijeenkomsten 

Als ouders gaan scheiden, heeft dat een grote impact op 

kinderen. Daarom vinden we het belangrijk om ouders te 

informeren en ondersteunen bij vragen als ´Wat betekent 

een scheiding voor kinderen?’  en ‘Hoe kan ik mijn kind 

het beste steun bieden?’  

Ouders kunnen vanaf 2023 maandelijks deelnemen aan 

online ouderbijeenkomsten, speciaal gericht op deze  

vragen. Dit zijn online bijeenkomsten voor ouders, en ook 

zeker zinvol voor professionals, verwijzers en naasten. 

  

Hoe gaat het in zijn werk?  

Op de website  www.ouderbijeenkomsten.nl kun je je  

aanmelden voor deelname en daar de datum kiezen.  

 

De eerste online bijeenkomst is op donderdag 12 januari van 19:30 tot 21:30.  

Een online vervolgbijeenkomst is op woensdag 25 januari.  

Overige data staan op de website. Na het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen in de chat.  

Deelname kan anoniem: je komt niet in beeld en je kan een anonieme naam doorgeven.  

Meer informatie, data en aanmelden? www.ouderbijeenkomsten.nl . 

 

 

 

 

 

 

Klompenpad, Benschop 

Wil je een leuke buitenactiviteit als gezin met de kinderen doen?  

Loop dan eens het Klompenpad in Benschop. 

 

Tijdens de ontdekkingstocht over dit Klompenpad is de kans groot dat 

je hazen door het weiland ziet rennen! Ga als Harry Haas op pad en  

ontdek van alles over de Lopikerwaard.  

 

Als je weet wat je ziet, gaat er een wereld voor je open. Veel plezier!  

Meer informatie vind je hier; 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/benedeneindsepad-kids/ 

 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/benedeneindsepad-kids/
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