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Een aanrader
Kijkt u wel eens op de site van de Nederlandse Jenaplan Vereniging? Dat is echt de moeite waard.
Naast uitleg over het gedachtegoed staan er informatieve films, opvoedtips, uitleg over het
onderwijsconcept, interessante onderzoeken over onderwijs en opvoeding op, ook informatie
speciaal voor ouders. Dus neem eens een kijkje op www.jenaplan.nl !
Kern van het Jenaplan
Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering.
De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven.
Ouders voeden samen met de school de kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor
zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Wij. Jenaplan.
Vlinderbos en corona
Twee weken geleden was er weer een persconferentie over corona. De onderwerpen die zijn
besproken heeft u inmiddels kunnen horen of lezen, zo doen we onder andere weer een mondkapje
op in de winkel. Het lijkt er op dit moment op alsof er voor scholen geen veranderingen zijn. Toch
heeft het oplopende aantal besmettingen invloed op de activiteiten die wij als school met elkaar
gaan organiseren. Bij het plannen en voorbereiden van schoolbrede activiteiten, zoals de
Kunsttentoonstelling, het Sinterklaasfeest en Kerst houden we nu alvast rekening met
mogelijkheden en beperkingen. We vinden het belangrijk dat de activiteiten voor de kinderen in
ieder geval zoveel mogelijk wel doorgaan. Dit weekend zullen we horen wat voor de komende
weken de aanscherpingen zullen zijn. We zullen waarschijnlijk soms keuzes moeten maken, waarbij
de volwassenen op afstand blijven of misschien zelfs niet kunnen deelnemen. Niet omdat wij dat
graag willen, maar omdat we veilig willen werken met elkaar en het momenteel lastig is te
anticiperen is op de toekomst(-ige maatregelen). Het uitgangspunt zal in ieder geval altijd zijn een
mooie ervaring voor de kinderen te creëren. Uiteraard zullen we ons best blijven doen om u op een
andere manier mee te laten genieten van of betrekken bij de activiteiten, bijvoorbeeld door het
veelvuldig delen van foto's, filmpjes, en teksten).
De maatregelen zoals wij die momenteel hebben blijven voorlopig ongewijzigd,: extra handen
wassen, volwassen houden gepaste afstand, bij 3 of meer besmettingen in een groep in overleg met
de GGD zo nodig de hele groep in quarantaine met online-onderwijs, bij ziekte van een leerkracht
geen groep opsplitsen (zie laatste blz.). Mocht hierin iets in veranderen, laten wij u dat uiteraard zo
spoedig mogelijk weten. We hebben op dit moment te maken met een aantal coronabesmettingen
op school. Blijft u alert op corona-gerelateerde klachten bij uw kind? Bel ons gerust als u twijfelt!
Namens het team een fijn weekend gewenst! !
Mariët van den Berg

Bevo hulp gezocht!
Maar eerst vertel ik graag iets over wat er allemaal al is gemaakt naar aanleiding van alle IPC
thema´s, die in de verschillende bouwen zijn behandeld.
De groepen 1 en 2 hebben zich verdiept in de hulpdiensten en hebben hulpdienst-auto´s gemaakt.
Drie grote dozen zijn veranderd in een politieauto, een ambulance en een brandweerauto.
De groepen 3 en 4 hebben zich bij de start van het schooljaar bezig gehouden met wie ze zelf zijn.
In de klas maakten ze een kunstzinnig zelfportret: een combinatie van een halve foto en een
tekening om het zelfportret aan te vullen. Tijdens bevo hebben ze daar een prachtige lijst omheen
gemaakt.

De groepen 5 en 6 hebben van alles ontdekt over de geschiedenis van de school. Voor foto´s uit het
Vlinderbos-archief hebben zij van waardeloos materiaal (slecht woord, voor bevo zeer waardeVOL
materiaal :) sokkels gemaakt.
De groepen 7 en 8 hebben zich gebogen over de geschiedenis van Nederland. De Gouden Eeuw
had daarin een belangrijke plek en tijdens bevo hebben de kinderen, geïnspireerd door die tijd, een
hoed gemaakt.

De Kunstweken
We zijn deze week gestart met een schoolbreed thema: de Kunstweken. Elke bouw verdiept zich in
één schilder (Kandinsky groep 1-2, Keith Haring groep 3-4, Vincent van Gogh groep 5-6, Picasso
groep 7-8). Rondom deze schilders verschijnen in de komende weken ook weer prachtige
kunstwerken van de kinderen!
De kinderen genieten enorm van de bevo op dinsdag en ik niet minder! Het zou alleen wel heel fijn
zijn als er wat meer handjes zouden zijn, die mij konden helpen op de dinsdagen…. Misschien heeft
u hier wel zin in en ruimte voor. Als dat zo is, mag u mij mailen op eefke@vlinderbos.nl en geef
maar aan hoeveel tijd u kan/wil vrijmaken.
Met vriendelijke groet,
Eefke

Sinterklaas
Sinterklaas komt, als alles goed gaat, morgen aan in Nederland. Dit kunnen we allemaal op de voet
volgen in het Sinterklaasjournaal. Ook op Vlinderbos zijn de voorbereidingen in volle gang. Een
overzicht van de verschillende activiteiten vindt u onderaan de nieuwsbrief onder Belangrijke data.
Meer informatie ontvangt u binnenkort van de Sinterklaascommissie.

Movember
Webinar 'Gezonde Leefstijl voor het Gezin!'
In het kader van movember, de maand waarin het gaat om sporten en bewegen en gezondheid op
alle Wilnisse scholen, hebben wij ook iets voor u. Petra Vink (gezondheidsconsulent) geeft op
dinsdag 16 en woensdag 17 november een webinar met gezonde tips over voeding en leefstijl voor
het hele gezin. Ze deelt makkelijke recepten en neemt u op een hele enthousiaste, laagdrempelige
manier mee in gezonde keuzes maken. De webinar start om 20.00 uur. Heeft u interesse in deze
webinar, dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt gebruik maken van onderstaande links om deel te
nemen aan de webinar.
Dinsdag 16 november, 20.00 uur
Klik hier om deel te nemen aan de webinar
Woensdag 17 november, 20.00 uur
Klik hier om deel te nemen aan de webinar

Schoolfotograaf
De schoolfoto’s kunnen nog steeds besteld worden op https://www.nieuweschoolfoto.nl/. Mocht u de
kaart met de inloggegevens kwijt zijn, kunt u deze opnieuw aanvragen bij Eva.

Fietsverlichting: Aan in het donker
Het is vaak nog best donker wanneer de kinderen naar school komen. Veel kinderen komen op de
fiets. Fiets je met fietsverlichting aan, dan verklein je de kans op kleerscheuren. Je valt dan namelijk
meer op en ook zie jij de weg voor je een stuk beter. Gelukkig gaan de meeste fietsers goed
zichtbaar over straat. Sta jij ook AAN?
Je kunt zelf al veel doen om lekker op te vallen in het verkeer.

1. Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting.
Staat deze aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te zetten.
Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het
gemakkelijk met de VVN Fietscheck. Is je verlichting kapot?
Repareer het zelf of breng je fiets naar de fietsenmaker, zodat
je weer veilig onderweg kunt.
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of
lichtgekleurde kleding het beste op. Reflecterende strips
helpen ook om beter op te vallen.

Marickenlaan
Er is veel ophef in de Marickenlaan over de hard rijdende auto’s in de straat. Er heeft onlangs zelfs
een bericht over in het AD gestaan. Ook ouders van Vlinderbos rijden door de Marickenlaan om hun
kinderen te brengen en te halen. Wij willen u vragen op uw snelheid te letten.

Welkom
We heten Lis van harte welkom en wensen haar heel veel plezier in de Beestenboel!

Belangrijke data
vrijdag 12 november
zaterdag 13 november
maandag 15 november
donderdag 25 november
vrijdag 26 november
Week van 29 november

Lootjes trekken groep 5 t/m 8
Sint komt aan in Nederland
School versieren
Beestenboel en Bijenkorf: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’
Pyjamazingen groep 1 t/m 4
Dolfijnengroep en Blitskikkers: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’
Pietengym door Levi

vrijdag 3 december

Sinterklaasfeest

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

