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 Welkom (terug) op de Barbaraschool in het schooljaar 2019-2020 
 

 
 
Verbouwing 
Er is enorm hard gewerkt aan het aanpassen van het gebouw. Iedereen die daar aan 
heeft bijgedragen en vooral ook het team van de Barbaraschool, bedankt voor al jullie 
extra inzet!  
 
De start van het jaar 
Op de eerste schooldag komen alle kinderen om 10:00 uur samen in de aula. 
Traditiegetrouw mag groep 8 op het podium. 
Zo openen we gezamenlijk het jaar en gebruiken we samen ‘het tienuurtje’. U hoeft op de 
eerste dag dan ook niet zelf iets mee te geven om tussendoor te eten. 
 
Halen en brengen 
Wilt u zoveel mogelijk lopend naar de school komen? 
Graag wachten op het plein bij het hek (niet meer op de stoep voor het hek). 
De fietsen van de kinderen kunnen in de rekken links op het plein. 
Wilt u uw eigen fiets rechts bij de muur zetten? 
Mocht het toch nodig zijn met de auto te komen, graag parkeren bij de Irenezaal of bij 
Rodaen. 
 
De Barbarichten en communicatie vanuit de school 
De Barbarichten  
zijn de berichten in de nieuwsbrief die maandelijks aan alle ouders gemaild wordt. 
Omdat de school sinds januari 2018 ook werkt met de schoolapp social schools, zullen we 
de inhoud van de Barbarichten toespitsen op onderwijsinhoudelijke informatie.  
Hoe werken we op school, met welke methodes en aanpakken?. Op verschillend gebied 
wordt onderzocht hoe goed het gaat en wat verandering behoeft. We informeren u over 
de resultaten. Thema’s die we als school belangrijk vinden, komen daarbij telkens terug.  
De schoolapp social schools 
In de schoolapp vindt u verschillende groepen. De groep waarin uw kind zit en de school 
als geheel. De app wordt vooral gebruikt voor korte berichten en foto’s of filmpjes. 
Vanuit de groep zult u twee of drie keer per week een bericht lezen. Dat kan van 
praktische aard zijn of van onderwijsinhoudelijke aard. Soms gewoon iets leuks. 
De leerkrachten bedenken binnenkort een manier om voor u duidelijk te maken welke 
informatie nodig is om te weten en welke leuk is om te weten. 
De website 
Deze is vooral voor nieuwe ouders. U leest op de website algemene informatie over de 
school o.a. in de schoolgids. Eind september komt de nieuwe schoolgids op de website 
te staan. Deze wordt eerst goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.  
Ook het schoolondernemingsplan en het jaarplan komen dan op de site. 
Deze documenten worden ook aan u gemaild. Tot die tijd zijn de huidige documenten op 
de site te vinden. 
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 Op dit moment wordt de website verder niet actief gebruikt voor andere doeleinden, u 
hoeft de website niet te bezoeken om op de hoogte te blijven. 
De mail 
We gebruiken zoveel mogelijk social schools. Bepaalde bestanden kunnen soms niet via 
social schools verzonden worden, we laten dan op social schools weten dat er een mail 
gestuurd is. Toch blijft de mail in gebruik, vooral voor individuele berichten.  
 
Hoe zijn wij te bereiken en kunt u berichten delen? 
De leerkrachten zijn bij het halen van uw kind(eren) beschikbaar voor korte vragen. 
Bij aanvang van de school kunt u ook een korte melding of vraag kwijt maar realiseert u 
zich dat de leerkracht er dan al voor de kinderen moet zijn. 
Voor een wat langer gesprek kunt u altijd een afspraak maken. 
Voor praktische zaken, een mededeling van uw kant over uw kind, is de mail vaak 
handig. 
Over de ontwikkeling van uw kind, gaan we liever in gesprek dan dat we mailen. 
Er worden twee keer per jaar gesprekken ingepland, daarnaast maakt u tijdens het 
startgesprek afspraken met de leerkracht hoe en wanneer u elkaar op de hoogte houdt. 
 
Als u iets wilt delen met de ouders van de groep van uw kind, kunt u dat doen via social 
schools. We vragen u zich hierbij te beperken tot informatie die voor de hele groep 
interessant is. Omdat de app een besloten omgeving is, mogen foto’s en filmpjes ook 
geplaatst worden. Ook daarbij vragen we om hierbij alle zorgvuldigheid in acht te nemen 
in verband met privacy. Wilt u de foto’s en filpjes van social schools dan ook niet met 
anderen delen (bv op facebook zetten)? 
 
Heeft u iets te vragen of te melden over algemenere schoolzaken dan kunt u altijd bij de 
directie terecht. Loop gewoon even binnen of maak een afspraak.  
Mailen kan uiteraard altijd directie@barbaraschoolbunnik.nl.  
Wilt u zelf een school mededeling doen via social schools dan kan dat via de directie. 
 
De jaarplanner en agenda 
Dit jaar zullen we voor het eerst alle evenementen uit de jaarplanner in social schools 
zetten. U kunt ervoor kiezen om deze evenementen automatisch door te voeren in uw 
eigen digitale agenda. 
In de Barbarichten blijven we de planning per maand herhalen. 
 
Kerkberichten 
Ook de kerkberichten blijven onder de Barbarichten. Zoals in deze Barbarichten. 
 
Thema’s die terugkeren in de Barbarichten 
Covey, de 7 gewoonten 
Zoals u weet, is de pedagogische benadering van de school gebaseerd op het 
gedachtengoed van S. Covey. We informeren u maandelijks over de onderwerpen en de 
wijze waarop dit aangeboden wordt aan de kinderen. 
Bij de start van het nieuwe schooljaar staat elke week een gewoonte centraal. 
Projects4learning 
Het eerste thema van dit jaar is: feesten en herdenken. In de bijlage vindt u de 
schoolinformatie over dit thema.  
Op schoolniveau houden we u maandelijks op de hoogte van het projectonderwijs. 
Identiteit 
In het eerste thema van projects4learning staat identiteit centraal en besteden we hierbij 
ook aandacht aan kerk en geloof en de katholieke identiteit. Maar naast het 
projectonderwijs is er veel meer aandacht voor spirituele ontwikkeling van kinderen. Dat 
kan gaan over geloof maar ook binnen de context van  kunst of filosofie. Onder het kopje 
identiteit houden we u op de hoogte van deze activiteiten.  
De vakken 
Elke maand zal een vak (rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven) 
centraal staan en leest u over de methode en het lesaanbod. 
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 De MedezeggenschapsRaad 
Wanneer de MR vergaderd heeft, krijgt u hiervan kort verslag. 
En nog meer 
Uiteraard zullen er nog andere zaken opgenomen worden in de Barbarichten.  
Heeft u behoefte aan bepaalde informatie? Laat het weten! 
      
 
Agenda 

Maandag 2 september Eerste schooldag, gezamenlijk 10 uurtje 
(de kinderen hoeven zelf geen 10 uurtje 
mee te nemen) 

Woensdag 4 september luizencontrole 

Vrijdag 6 september 8:30-9:15 OV Koffie ochtend 

Maandag 11 september Start thema feesten en herdenken 

 
Gedurende deze maand staan de startgesprekken gepland. Deze zijn bedoeld om 
samen met uw kind kennis te maken met de leerkracht. U bespreekt samen ook 
wanneer en hoe u elkaar informeert over de ontwikkeling van uw kind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Kerkberichtjes vanuit de St. Barbarakerk en de Oude Dorpskerk 

voor de maand september 

 

 
 
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, 
en elke zondag is er een kerkdienst met oppas (0-4 jaar) en kindernevendienst (4+). Er is ook een 
gespreksgroep voor ouders over opvoeden (wat wil je meegeven aan verhalen, geloof, 
spiritualiteit?). Wie er meer over wil weten: mail, bel of app dominee Coen Constandse, 
coenconstandse@hotmail.com, 06-34599263. 
 
Voor groep 5 en 6: Kinderclub! 
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 doen we gezellig met z’n allen iets 
rondom een thema. We lezen een Bijbelverhaal, de kaars brandt, soms zingen we, en altijd doen 
we een spel en/of iets anders creatiefs. Altijd weer anders, en altijd leuk en gezellig. Er zijn ook 
extra bijeenkomsten: een kerstspecial, een uitje en aan het eind van het seizoen een kamp met alle 
jeugd van de kerk.  
Vrijdagavond, 18:45-19:45 uur in de Witte Huisjes, Kerkpad 3. We starten op een vrijdagavond eind 
september of begin oktober (eerste datum is nu nog niet bekend; mail daarvoor of kijk op de 
website). Bij de startbijeenkomst zijn de eerste 10 minuten ook de ouders welkom om kennis te 
maken met de kinderclub en met de leiding. Welkom! 
Voor vragen en aanmelding: Maaike Otten, m.a.otten@hotmail.com, 06 13452302.   
Meer informatie : www.pgbunnik.nl onder “Jong > Kinderclub” 
 
Voor groep 7 en 8: Basics! 
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 Basics, de 
basiscatechese iets voor jou! Het is leuk en je leert van alles over bijbel, geloof en kerk. Het wordt 
georganiseerd door de Protestantse kerk in Bunnik, op vrijdagavonden, eens per 2 a 3 weken, van 
19:00-20:30 uur, in de Witte Huisjes, Kerkpad 3.  
We starten eind september of begin oktober (datum wordt later bekend gemaakt; mail daarvoor of 
kijk op de website). De eerste keer zijn ook de ouders de eerste 10 minuten welkom om kennis te 
maken met de leiding. Welkom!  
Voor vragen en aanmelding: Maaike Otten, m.a.otten@hotmail.com, 06 13452302.   
Meer informatie : www.pgbunnik.nl onder “Jong > Basiscatechese” 
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