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Beste ouders en verzorgers*,
De Kunstweken zijn gestart, en hoe! In de basis-en onderbouw werd
door teamleden een spannend toneelstuk opgevoerd: een diefstal
van 2 belangrijke kunstwerken uit de galerie in de hal! De kinderen is
gevraagd de komende weken te helpen met het opsporen daarvan.
Bij de lessen Beeldende vorming zijn o.a. werken van Mondriaan,
Van Gogh en Keith Haring besproken en is geschilderd in die stijl,
andere groepen hebben een bezoek gebracht aan een
tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent in Utrecht…..
Kortom: we halen de wereld binnen de school! En dat is tenslotte één van de pijlers waarop
het Jenaplanonderwijs is gebouwd.

Dat deden we ook gisterenavond in de Algemene ouderavond.
Nadat leden van de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en
het bestuur de ruim 30 ouders hadden bijgepraat over hun
activiteiten volgde een levendige presentatie van het IPC-concept
door onze trainster Marieke Baans. We zullen u regelmatig
hierover blijven informeren.

Begin volgende week sturen we u nog een apart bericht, waarvoor ik nu alvast uw aandacht
vraag. Het betreft 2 vacatures: we zoeken een collega die na de kerstvakantie het
zwangerschapsverlof voor juf Nikki wil invullen in de Dolfijnengroep (groep 3-4). Daarnaast
heeft het stichtingsbestuur per januari een vacature voor een bestuurslid met de portefeuille
‘Onderwijs en kwaliteit’. U kunt ons helpen de juiste kandidaten te vinden door die mailing
door te sturen binnen uw netwerk. Bij voorbaat hartelijk dank!
Namens het team een fijn weekend gewenst! !
Mariët van den Berg

Fietspad
De stoep voor de uitgang van het plein is erg smal en de overgang van de stoep naar het fietspad is
niet erg duidelijk. We zien daardoor regelmatig om 15.00 uur, bij het halen van de kinderen,
onveilige situaties ontstaan, waarbij ouders en kinderen op het fietspad wachten, lopen of nog even
staan te praten. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers, zowel van Vlinderbos als andere
passanten er moeilijk langs. We denken er uiteraard over na hoe we de situatie kunnen verbeteren,
maar we hebben op dit moment geen structurele oplossing. Daarom willen we iedereen vragen op
te letten, geef anderen de ruimte om er langs te kunnen lopen/fietsen en zorg dat uw kinderen
uitkijken bij het oversteken van het fietspad.

Gevonden voorwerpen
Een aantal gevonden voorwerpen zijn deze week weer bij de gelukkige eigenaar terecht gekomen.
Toch liggen er best nog een behoorlijk aantal kledingstukken, gympen en zelfs een slaapzak. Kijk
vooral even op de foto’s hieronder of er iets bekends tussen zit. Maandag zullen de overgebleven
voorwerpen een andere bestemming krijgen (kringkoop of prullenbak).

Gisteravond hebben we ook nog een fiets gevonden. Deze stond na de Algemene ouderavond
tegen het hek bij de ingang van het schoolplein. De fiets stond niet op slot. Mocht u weten van wie
de fiets is, horen we het graag.

Belangrijke data
t/m vrijdag 5 november

Vrijwillige oudergesprekken

De Kunstweken:
vrijdag 5 november
donderdag 25 november
vrijdag 26 november

Jungle en Duckcity: bezoek tentoonstelling ‘Weet wat je viert’
Beestenboel en Bijenkorf: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’
Dolfijnengroep en Blitskikkers: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’

vrijdag 3 december

Sinterklaasfeest

Goed weekend! Team Vlinderbos
*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.

