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 Terugblik 
 

         
De eerste dag van het laatste jaar         Het gezamenlijke tien uurtje. 
Voor groep 8. 
 

 
Allemaal samen in de aula. 
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Informatie over de school 
De jaarplanner 
Voor de vakantie heeft u de jaarplanner zowel op papier als digitaal ontvangen.  
U vindt daarin alle belangrijke en handige data. 
De schoolgids 
De schoolgids geeft niet alleen voor nieuwe ouders veel informatie maar er 
staan ook praktische en informatieve zaken in voor alle ouders. 
Jaarlijks wordt de schoolgids bijgesteld en voorgelegd aan de MR. 
Eind september wordt de nieuwe schoolgids aan u gemaild en op de website 
gezet. 
Social Schools 
In de schoolapp Social Schools is de jaarovergang gedaan. 
Mocht u er nog geen toegang toe hebben, laat dit weten aan Caroline 
directie@barbaraschoolbunnik.nl. 
Op dit moment krijgen we nog enkele foutmeldingen, als die zijn opgelost 
proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van Social Schools.  
Vanaf eind september mag u van ons verwachten dat er nauwelijks meer 
gemaild wordt. Als er toch gemaild wordt, melden we dat in Social Schools. 
Nieuw, Projects4learning 
U ontvangt van ons vier keer per jaar informatie over het schoolbrede thema 
waar we aan werken binnen het projectonderwijs/ geïntegreerd 
zaakvakonderwijs. 
De Barbarichten 
Maandelijks houden we u op de hoogte van de schoolse zaken middels De 
Barbarichten zoals deze. We versturen deze per mail maar mocht u graag een 
papieren versie ontvangen, we printen het graag even voor u uit. 
 
Het team en de ondersteuning 
Op het thuis ontvangen kaartje heeft u het nieuwe team kunnen zien. 
Met Luuk in 7/8, Arianne en Loes in 3 en Marieke in 1/2 is het leerkrachten team 
compleet. 
Daarnaast hebben we ondersteuning. 
Anders dan de afgelopen jaren wordt de ondersteuning door de 
onderwijsassistent niet meer voornamelijk ingezet in de onderbouw. Omdat de 
vier onderbouwgroepen (1/2a, 1/2b, 3 en 4) nu heel klein zijn, kunnen de 
leerkrachten het daar prima alleen af.  
In groep 5/6 en 7/8 hebben we nog te maken met erg grote groepen. Deze 
groepen worden ondersteund door: 

 Claudia van Dijen (bij de meesten al bekend, ook van het kamp). Claudia 
is er op maandag, dinsdag en donderdag. 

 Eveline Stals komt als onderwijsassistent op de dagen dat Claudia er niet 
is. Woensdag en vrijdag. 

 Carmen Klaver komt ons versterken als intern begeleider. Zij komt naast 
Tilly de Jong op donderdag. Ze is specifiek gericht op de zorg in groep 
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5/6. Zo is er een heldere verdeling tussen de intern begeleiders. 
Daarnaast neemt Carmen het stuk Toptalent over van Simone.  

 Marjon van Dam ondersteunt veel leerlingen die met het programma 
BOUW (leesbevordering en dyslexie) werken. Ook begeleid ze nog 
andere groepjes leerlingen. 

 In groep 4 komt stagiaire Lianne en in groep 5/6 komt stagiair Jordi. 
 
Groei van het aantal leerlingen in Bunnik 
Het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd lijkt nog wat te groeien in Bunnik.  
Er is overleg met de gemeente en de andere scholen over de gevolgen hiervan 
voor de scholen. In oktober zijn er weer nieuwe tellingen en zou er meer 
duidelijkheid moeten komen.  
Voor nu betekent dit dat er weer een wachtlijst is voor de Barbaraschool. 
Immers, zouden we meer leerlingen aannemen dan is het aantal lokalen 
onvoldoende.  
Als er nieuwe informatie is, laat ik het u weten. 

 
De Coveyboom 
In de vakantie is de Bunnikse kunstenaar Coby Hendriks voor ons aan het werk 
geweest. Zij heeft de prachtige boom, die symbool staat voor de 7 gewoonten, 
op de muur bij de ingang geschilderd. 
De kinderen denken met ons mee, moeten de gewoonten er nog bijgeschreven 
worden? Het lijkt niet nodig, bij de onthulling konden ze allemaal benoemd 
worden door de kinderen. Maar wie weet komt er nog een leuk idee! 

  
  
                
De HulpOuderLijst 
Bij de mail met deze Barbarichten vindt u ook de HulpOuderLijst (HOL). 
De OuderVereniging vraagt bij deze extra aandacht voor deze lijst: vul deze lijst 
alstublieft goed en snel in. De OV van de Barbaraschool kan dan snel de ouders 
koppelen aan de activiteiten van het schooljaar 2018-2019. Het is echt 
noodzakelijk dat genoeg ouders zich aanmelden voor deze activiteiten, anders 
kunnen deze activiteiten niet doorgaan. En dat zou toch heel erg jammer zijn, of 
niet? 
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OV koffie ochtend 
Aankomende woensdag 5 september organiseert de Oudervereniging de 
jaarlijkse koffie ochtend. U bent direct om 8:30 uur van harte welkom voor een 
kopje koffie of natuurlijk thee. 
 

Een mooi nieuwtje 
De kinderen en ouders van groep 1/2a weten het al, juf Cinthia is in 
verwachting. Zij en haar gezinnetje zijn er heel blij mee. Omdat de bijkomende 
kwaaltjes voor Cinthia zeker niet uitblijven, ziet u juf Sascha soms ook in de 
groep als ondersteuning. 
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Kerkberichtjes vanuit de St. Barbarakerk  en Oude Dorpskerk 

voor de maand september 

 

OUDE DORPSKERK 
 

In en rond de Oude Dorpskerk zijn er regelmatig activiteiten voor kinderen voor 

de basisschoolleeftijd (en hun ouders). Er zijn peuter/kleuterdiensten, vieringen 

rond Kerst en Pasen. Elke zondag is er een kerkdienst met oppas (0-4 jaar) en 

kindernevendienst (4+).  

Er is ook een gespreksgroep voor ouders over opvoeden met geloof. Wie er meer 

over wil weten: dominee Coen Constandse (vader van Tamar (groep 6) en Philip 

(groep 3)), coenconstandse@hotmail.com.  

 

Kinderclub voor groep 5 en 6 

Zit je in groep 5 of 6, dan ben je van harte welkom bij de kinderclub van de 
protestantse kerk in Bunnik. Ongeveer eens in de twee weken op vrijdagavond 
gaan we gezellig met z’n allen iets doen rondom een thema. Er wordt een 
Bijbelverhaal gelezen, de kaars brandt, soms gaan we zingen, altijd een spel 
doen en/of knutselen of iets anders creatiefs. 
Er zijn ook extra bijeenkomsten: een kerstspecial, een uitje en aan het eind van 
het seizoen een kamp met alle jeugd van de kerk. De eerste bijeenkomst is op 
vrijdag 28 september van 18.45 – 19.45 uur in de Witte Huisjes, Kerkpad 3 in 
Bunnik. De eerste 10 minuten zijn ook de ouders welkom om kennis te maken 
met de kinderclub en met de leiding. 
Voor vragen en aanmelding: Maaike Otten, m.a.otten@hotmail.com, 06 
13452302.   
Meer informatie : www.pgbunnik.nl onder “Jong > Kinderclub” 
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Basiscatechese voor groep 7 en 8 

Wat is Pinksteren eigenlijk voor een feest? Wat is de Bijbel voor een boek? Wat 
staat er in over Abraham en Maria en over God en over Jezus? Wat gebeurt er in 
een kerk? Als je dat wilt weten én ook een gezellige avond wilt hebben met 
andere kinderen uit groep 7 en 8, dan is de basiscatechese iets voor jou! Het 
wordt georganiseerd door de protestantse kerk in Bunnik.  
De eerste avond is op vrijdag 5 oktober om 19:00 uur in de Witte Huisjes, 
Kerkpad 3 in Bunnik.  
Voor vragen en aanmelding: Maaike Otten, m.a.otten@hotmail.com, 06 
13452302.   
Meer informatie : www.pgbunnik.nl onder Jong > Basiscatechese” 
 

 

ST. BARBARAKERK 
 

Kinderkerk op 30 september 

Op zondagmorgen 30 september zal er van 9.30-10.30u weer een 
kinderkerkbijeenkomst zijn voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar in de 
grote zaal van de Pastorie Achterom.  
Alle kinderen, ook kinderen die niet tot de parochie behoren, zijn van harte 
welkom! 
We zullen tijdens de kinderkerk stilstaan bij dierendag. Wat heeft dierendag met 
de kerk te maken. Dit doen we door een verhaal uit de Bijbel te vertellen en 
creatief aan de slag te gaan.  
Na afloop zullen de kinderen in de kerk aanwezig zijn. 
Voor de allerkleinsten tot vier jaar zal er een crèche zijn.  
Wij stellen het op prijs als de kinderen zich van te voren opgeven. 
Tevens zijn we op zoek naar personen die ons willen ondersteunen bij de 
kinderkerkbijeenkomsten en de voorbereiding hiervan. Deze 
kinderkerkbijeenkomsten zijn 3-4 keer per jaar. U mag ook eerst een keer 
komen kijken of het wat is voor u. 
Voor vragen en opgave: kinderkerkbarbara@hotmail.nl 
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Agenda Barbaraschool 
 

31 augustus 
Studiedag, de kinderen zijn vrijdag 
 
5 september 
OV koffieochtend 
 
14 september 
Schoolfotograaf 
 
18 september 
Kleuterfeest en schoolreis 
 
20 september 
GMR 
 
26 september 
MR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rijnzichtlaan 3, 3981 BS Bunnik 
T 030 - 6561805,   
E directie@barbaraschoolbunnik.nl
 


