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Beste ouders en verzorgers*,

Afgelopen vrijdag heeft u onze wekelijkse nieuwsbrief moeten missen, we hebben die dag
voorrang gegeven aan het op tijd naar huis gaan van kinderen en collega’s, zodat iedereen veilig
binnen zou zijn als de wind zou aantrekken. Dat is goed gelukt, dank voor uw medewerking!
Maar we hebben u nog veel te vertellen, daarom vandaag een maandag-versie.

We zijn ons intern aan het beraden hoe we om zullen gaan met ‘ouders-in-de-school’. “Doe maar
weer net zoals vóór corona”, zult u misschien denken, “dus gewoon weer: iedereen mag altijd naar
binnen”. Voor ons is dat echter niet vanzelfsprekend!
Zoals het nu gaat zien we, juist bij de jonge kinderen in de basis-en onderbouw, een grote mate van
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ze komen opgewekt naar binnen, hangen zelf hun jas op,

zetten de etenswaren in de bakken, gaan de groep in én direct aan
het werk. De les begint om 08.45u beginnen, alles staat klaar en
iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Een paar
minuten later is het stil in de gangen en wordt in alle groepen al
geconcentreerd gewerkt en geleerd. Dit pluspunt uit de afgelopen
periode willen we graag behouden. Maar we willen u ook zó graag
weer regelmatig binnen ontvangen en u laten zien wat er voor moois
gebeurt. Kortom: een dilemma. We wikken en wegen nog even en
zullen in de volgende nieuwsbrief hier uitsluitsel over geven.

Digitale ouderavond MR omgezet naar fysieke ouderavond op woensdag 16 maart
Oorspronkelijk was het idee om komende dinsdag 22 februari een digitale ouderavond te
organiseren. Echter, met de aangekondigde versoepelingen op dinsdag 15 februari 2022, willen wij
deze kans optimaal benutten om de digitale ouderavond om te zetten naar een fysieke bijeenkomst.
Om die reden willen wij graag een nieuwe datum voorstellen, zodat meer ouders de gelegenheid
hebben zich aan te melden voor deze fysieke bijeenkomst. De nieuwe datum voor deze ouderavond
is woensdag 16 maart.

Tijdens deze avond willen we ouders een inkijkje geven over de manier waarop er binnen de school
de afgelopen periode is omgegaan met de Corona pandemie en het effect daarvan op de kinderen.
Welke lessen zijn er geleerd en hoe gaat Vlinderbos nu verder? Daarbij willen we uitdrukkelijk
uitgaan van de gezamenlijke belangen die we als school en ouders delen waar het gaat om het
welzijn van onze kinderen.



Vlinderfeest
Op donderdag 24 februari vieren we het Vlinderfeest. De kinderen
mogen dan verkleed naar school komen. Net als voorgaande jaren
zijn alle soorten feestkleding welkom. We vragen wel om gevaarlijk
en gewelddadig speelgoed zoals speelgoedwapens, zwaarden, etc.
thuis te laten, net als spuitserpentine en spuitbussen voor de haren.

We beginnen de dag (als het weer het toelaat) met een vrolijke,
korte optocht over het schoolplein en de parkeerplaats. Zo kunt u als ouder nog een klein stukje
meegenieten. De hele dag zullen de kinderen verschillende spelletjes en activiteiten in de school
doen. Als het weer het toelaat en er zijn genoeg ouders/vossen, zal er ‘s middags voor groep 5 t/m 8
een vossenjacht georganiseerd worden (hiervoor opgeven kan nog steeds!). Deze dag hoeven de
kinderen voor de kleine pauze geen fruit en drinken mee te nemen, wel eigen lunch/drinken
meenemen. We zullen er een leuk feest met elkaar van maken!

P.S.: We zoeken iemand die deze ochtend (groeps-) foto´s zou willen maken. Als je dat leuk vindt,
mail dan naar renate@vlinderbos.nl

Nieuw bestuurslid met portefeuille onderwijs en kwaliteit
Het is mooi om iedere dag blije kinderen op school te zien en
leerkrachten te zien die een omgeving creëren, waarbij de kinderen
kunnen ontdekken, plezier hebben en zich kunnen ontwikkelen. Met
plezier ben ik toegetreden tot het bestuur van Vlinderbos, met portefeuille
onderwijs en kwaliteit en stel ik mij graag voor. Mijn naam is Ella Jansen,
moeder van Tom en Pien. Als orthopedagoog ben ik werkzaam op
verschillende basisscholen in Amsterdam. De ervaring en brede kennis
van het onderwijs neem ik graag mee naar Vlinderbos.

Veiligheid
Tot voor kort was het de gewoonte dat kinderen uit de bovenbouw, na toestemming gevraagd te
hebben aan een teamlid, een voetbal van het dak mochten halen. Dat kon via een deur die boven in
het kleine leslokaal daar is aangebracht. Daarmee stoppen we nu. We willen geen kinderen meer op
het dak laten aangezien er daar geen valbeveiliging is. Wanneer een kind zijn of haar bal op het dak
heeft liggen, kan het aan de groepsleerkracht vragen of iemand de bal eraf wil halen. We proberen
dat natuurlijk voor ze te doen, maar dat kan natuurlijk ook wel even duren. We bespreken dit met de
kinderen in de groepen.

Rapportmappen
Op dit moment worden de rapportmappen van de kinderen thuis bewaard. Twee keer per jaar
krijgen ze een nieuw deel mee om deze zelf toe te voegen. Het rapport is een bijzonder document
dat leuk is om mooi te bewaren voor later. We zien dat dit niet altijd goed gaat en dat vinden we
zonde. Daarom gaan we de mappen weer op school bewaren en krijgen de kinderen de map twee
keer per jaar mee naar huis, waarna ze elke keer weer terug op school bij de leerkracht worden
ingeleverd. We willen u daarom vragen deze week de rapportmap van uw kind(-eren) weer mee
naar school te geven.
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Corona-maatregelen.
Deze week hanteren we binnen de school nog de 1 ½ meter-afstandsregel en dragen de
volwassenen bij het rondlopen nog een mondkapje. Deze maatregelen laten we naar verwachting
na de vakantie los. Wel geven we nog geen hand, wassen regelmatig onze handen en blijven extra
ventileren.

Belangrijke data
maandag 21 februari oudergesprekken groep 8

donderdag 24 februari Vlinderfeest
vrijdag 25 februari 12.00 uur start voorjaarsvakantie
maandag 28 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie

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


