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 Terugblik 
Kinderboekenweek 
Alle voorleesouders en opa’s en oma’s hartelijk bedankt! 
Ook het chillezen was een groot succes. 
 

  
 
In ontwikkeling 
7 gewoonten 
In het kader van de 7 gewoonten nemen kinderen leiderschapsrollen op zich. Dat 
gebeurde al in de groepen. Nu zijn er ook schoolbrede leiderschapsrollen benoemd. Zo 
zijn er pleincoaches en rondleiders. Ouders die komen kijken wat voor school de 
Barbarschool is, worden nu rondgeleid en te woord gestaan door leerlingen. 
Vorige week ontvingen we bezoek van een collega-school uit de buurt van den Haag. Zij 
wilden graag het werken met de 7 gewoonten op onze school zien. Ook deze rondleiding 
is door leerlingen gedaan. De groep leraren hadden ook nog een gesprek met de 
leerlingenraad.  
De kinderen zijn erg enthousiast. Soms is het even wennen, er wordt veel geleerd! 
 
Didactiek 
Met klassenmanagement bedoelen we het efficiënt en effectief omgaan met organisatie, 
tijd, materiaal en afspraken met de kinderen. Wanneer dit door de groepen heen 
herkenbare werkwijzen zijn, hoeft er nauwelijks tijd besteed te worden aan andere uitleg 
dan die over de lesinhoud. De didactische differentiatie is dan beter mogelijk.  
Alle groepen gebruiken inmiddels het stoplicht. De kinderen weten dat zij bij rood 
volledig zelfstandig werken, bij oranje mag er samengewerkt worden maar is de 
leerkracht niet aanspreekbaar in verband met instructie aan een kleine groep. 
Bij groen kunnen vragen gesteld worden aan elkaar en aan de leerkracht. 
Helderheid hierover geeft ruimte voor differentiatie. Zo wordt inmiddels in alle groepen 
een instructiemodel gebruikt waarin zowel verlengde instructie als instructie voor 
verrijking opgenomen is. 
 
Projectonderwijs 
Dit jaar wordt er door een groep leerkrachten onderzoek gedaan naar een betere 
aanbieder van projectonderwijs. Binnen de kaders van onze schoolvisie is gezocht naar 
andere partijen. Afgelopen periode is met veel plezier gewerkt met Blink. Er is een 
enquête uitgezet om straks te kunnen vergelijken met de andere experimenten. Die 
worden in de komende periodes gedaan met Facta. 
 
Zorg 
Binnen de stichting Fectio is afgesproken dat alle scholen gaan werken met ‘alinea’. Dit 
is een software product dat ondersteuning biedt bij dyslexie. Bij gebruik van deze 
software worden methodeboeken of werkboeken omgezet naar gesproken taal. 
Wanneer uw kind hiermee gaat werken, wordt u uiteraard op de hoogte gesteld. 
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 Brengen en halen 
Tijdens de coronaperiode mochten ouders niet het schoolgebouw in. Het protocol is 
hierover gewijzigd. In principe mag dat nu wel. Wij willen echter vasthouden aan het 
afscheid nemen vanaf het schoolplein. Het massaal inlopen bij het brengen wordt nog 
niet door iedereen als heel veilig ervaren. Daarnaast hebben we gemerkt dat de start 
van de dag rustiger verloopt. Verder blijft het gebouw een flink stuk schoner zonder de 
grote inloop. 
Toch vinden we het ook jammer. We willen graag laten zien waar de kinderen zich 
bevinden en wat ze, zichtbaar gemaakt aan de muren, leren. Een mooie tussenoplossing 
lijkt ons een georganiseerde inloop enkele keren per jaar.  
Mocht u ’s ochtends iets tegen de leerkracht willen zeggen is dit altijd prettiger per mail. 
Als dat niet mogelijk is, mag u gerust binnenlopen. Voor afspraken en gesprekken bent u 
altijd welkom en ook spontaan kunt u gerust ’s middags de school binnenkomen..  
   
Fectiodag 1 oktober 
Op vrijdag 1 oktober was er een studiedag voor de hele stichting. De dag stond in het 
teken van gezamenlijk optrekken om vernieuwing mogelijk te maken. Rond de vraag: 
hoe benutten we het leerpotentieel van ALLE leerlingen optimaal, worden momenteel 
gezamenlijke stappen uitgezet.  
Op de studiedag van de Barbaraschool op maandag 25 oktober zullen wij onze 
vervolgstappen in deze richting verder uitstippelen.  

 
Invallerstekort 
Afgelopen week was het ook bij ons merkbaar. We vonden geen invaller en hebben in 
een groep verschillende interne oplossingen moeten aanwenden. Op vrijdag was er 
helaas geen alternatief meer en is ouders gevraagd de kinderen thuis te houden. 
In verband met de herfst en te verwachten griepjes, willen we erop wijzen dat er een 
grote kans bestaat dat er geen invallers zijn bij ziekte van de leerkracht. 
Sommige ouders werken samen en maken afspraken om elkaars kinderen op te vangen 
in dergelijke situaties. Via de social schoolsgroep kunt u eventueel een oproepje doen 
wanneer u opvang te bieden heeft of juist vraagt. 
 
 
Agenda 
Maandag 25 okt: studiedag, alle kinderen vrijdag 

 
 

 
 
Fijne herfstvakantie namens het team! 
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Kerkberichtjes vanuit de St. Barbarakerk en de Oude Dorpskerk 

voor de maand oktober 

 

St. Barbarakerk 
 

Aanmelden 1e H. Communie 

Voor ouders uit groep 4 en evt. 5 is het weer mogelijk om uw zoon of dochter aan 

te melden voor de 1e H. Communie. 

Kijk op de website van onze parochie, www.pj23.nl , voor meer informatie en het 

aanmeldformulier. 

In het voorjaar van 2022 zal de 1e H. Communie plaatsvinden. Waar de viering 

zal plaatsvinden  en de exacte datum is nog niet bekend. 

 

 

Oude Dorpskerk 
 

Kinderclub voor groep 5 &6 en basiscatechese (groep 7&8) starten weer in 

oktober.  

Van harte welkom! Voor meer info en de precieze data, zie: 

Kinderclub - Protestantse Gemeente Bunnik (pgbunnik.nl) 

Basiscatechese (Snuffelgroep) - Protestantse Gemeente Bunnik (pgbunnik.nl) 

 

Ook is er een basiscursus opvoeden met geloof voor ouders van jonge kinderen 

tot een jaar of tien. Op vier woensdagen komen we bij elkaar: 6 en 27 oktober en 

10 en 24 november. Het doel is om te ontdekken hoe je ‘geloof’ vorm kunt 

geven of bespreekbaar kunt maken, ook al weet je zelf niet precies wat je nog bij 

je hebt van het geloof, dat je vroeger meekreeg van huis uit… Welke vragen 

hebben we daarbij, welke mogelijkheden of tips kunnen we elkaar aanreiken om 

thuis rond dit thema bezig te zijn met je kinderen. Aan bod komen vragen rond 

bidden of rituelen, het gebruik van prentenboeken en kinderbijbels, en hoe 

reageer je op moeilijke vragen als je zelf eigenlijk geen antwoord hebt? 

Meer info, zie: Opvoeden met geloof - Protestantse Gemeente Bunnik 

(pgbunnik.nl)  
 

 
 

 

http://www.pj23.nl/
https://www.pgbunnik.nl/jeugd-jongeren-en-jonge-gezinnen/kinderclub/
https://www.pgbunnik.nl/jeugd-jongeren-en-jonge-gezinnen/basiscatechese-snuffelgroep/
https://www.pgbunnik.nl/jeugd-jongeren-en-jonge-gezinnen/opvoeden-met-geloof/
https://www.pgbunnik.nl/jeugd-jongeren-en-jonge-gezinnen/opvoeden-met-geloof/

