
Nieuwsbrief 3

Vrijdag 10 september 2021

Beste ouders*,

Veilig naar school
Vandaag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Het is verplicht dit 2 keer per jaar te doen,
zelf vinden we dit ook belangrijk ook al is het gebouw heel open en makkelijk te verlaten indien
nodig. We voelen ons verantwoordelijk voor een veilige school en willen alles doen dat in ons
vermogen ligt dit te realiseren, al weten we ook dat 100% een utopie is.

Veiligheid gaat over een breed aantal onderwerpen.
Allereerst willen we dat alle kinderen, maar ook collega’s, ouders en samenwerkingspartners zich
gekend en gezien weten binnen onze gemeenschap en daardoor in een ontspannen sfeer kunnen
groeien en bloeien. Natuurlijk bekijken we ook voortdurend of de fysieke omgeving veilig is,
schoonmaakmiddelen hoger in kast, speeltoestellen nalopen, etc.

Terug naar de ontruimingsoefening: die is prima verlopen. Alle teamleden waren vooraf goed
geïnstrueerd, de BHV-ers werkten uitstekend samen en de kinderen deden prima mee.
In de loop van het schooljaar volgt nog een niet-aangekondigde herhalingsoefening. Komende week
gaan we deze evalueren en ons protocol weer aanscherpen op basis van de ervaringen van
vandaag!

Maar zorgen voor veiligheid gaat verder dan het naleven van een protocol, het gaat ook over ons
persoonlijk gedrag, kinderen moeten leren hun veters te strikken zodat ze niet struikelen, wij ruimen
scherp gereedschap direct op na gebruik, fouten maken mag, we hebben respect voor elkaar en
elkaars spullen, enzovoort. Zelf vind ik het nogal spannend hoe het er soms bij het in- en uitgaan
van de school buiten het hek aan toe gaat: fietsers rijden kris-kras tussen ouders en kinderen
door…..geen optimale situatie.
Ik hoop oprecht dat we na de volgende persconferentie u allen weer op het plein kunnen ontvangen,
dat is voor iedereen beter.

Mede namens het team alvast een fijn weekend gewenst!
Mariët van den Berg



Een eerste BEVO-bericht (beeldende vorming)
Een grote wens van mij is uitgekomen.
Elke week mag ik, naast twee dagen gezellig werken
met de Spooky´s, een dag alleen maar creatieve
dingen doen met alle kinderen van Vlinderbos.
Daarbij wil ik zoveel mogelijk aansluiten bij de
thema´s van IPC, onze methode voor
wereldoriëntatie. Dan is het niet gewoon maar een
knutsel-uurtje, maar heeft het betekenis en
raakvlakken met andere vakinhouden.
De eerste 2 keren stond echter de start van het
schooljaar en de kennismaking met mij als bevo-juf
centraal. We hebben allemaal een vlinder gemaakt,
in zeer diverse verschijningsvormen. Het is de bedoeling dat de vlinders nu na de zomervakantie
weer terug fladderen naar de Vlinderbos-boom in de bovenbouwgang. Binnenkort krijgen ze daar
een plekje. Op de foto´s is duidelijk het plezier zichtbaar en helemaal als dat ook allemaal lekker
buiten in het zonnetje mag. Iedereen blij en deze juf ook, als een kind!!

Groetjes, Eefke



MR-verkiezingen
Vanmorgen hebben alle ouders de mogelijkheid gehad om te stemmen voor de MR-verkiezingen
van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Veel ouders hebben van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt, daar zijn we heel blij mee. De stemmen zijn geteld en we mogen Patrick
Wormhoudt (Mason in de Beestenboel) met 53% van de stemmen van harte feliciteren en welkom
heten in de MR.

De oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders van Vlinderbos. Het is belangrijk dat zij goed op de
hoogte zijn van wat er speelt onder ouders. Zij halen regelmatig informatie op door met hen in
gesprek te gaan. Mocht u als ouder vragen of opmerkingen voor de MR hebben, kunt u altijd contact
opnemen via mr@vlinderbos.nl.

Komende week staat er voor alle leden een MR-cursus op het programma. Tijden de cursus krijgen
we meer inzicht in de verschillende rechten en taken die de MR heeft, de documenten die de MR
moet kennen en de positie van de MR binnen de schoolorganisatie. Hierdoor zal de MR zijn rol nog
beter kunnen vervullen.

Vlinderbosfiets
We hebben een echte Vlinderbos-fiets! Erg handig voor de leerkrachten die meefietsen van en naar
de Willistee om de bovenbouwgroepen naar de gymles te brengen.

Jaaragenda
De nieuwe jaarkalender met alle activiteiten en vakanties kunt u vinden op onze website
www.vlinderbos.nl. U vindt hier ook de instructies om de jaarkalender in de agenda op uw IPhone te
zetten. Daarnaast staat onderaan elke nieuwsbrief de belangrijke data van de komende periode.

Leerlinggegevens
In ons administratiesysteem staan gegevens van onze leerlingen en hun ouders (telefoonnummer,
e-mailadres, adres van gezin/ouder, noodnummers, allergieën, evt. medicijngebruik) zoals u deze
heeft ingevuld op het aanmeldingsformulier. In de tijd dat de kinderen op Vlinderbos zitten kunnen
deze gegevens wijzigen.
Om ervoor te zorgen dat deze gegevens up to date zijn, willen we u vragen eventuele
veranderingen aan ons door te geven via administratie@vlinderbos.nl. Mocht u twijfelen over hoe
e.e.a. bij ons in het systeem staat, kunt u altijd contact opnemen om het samen na te kijken.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Op onze school laten wij u o.a. met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar de kinderen mee
bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens
vieringen, schoolreisjes en projecten. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van



leerlingen. Bovendien zijn wij vanuit de wetgeving (AVG) verplicht om uw toestemming te vragen
voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Waar wel of geen toestemming voor is gegeven staat in ParnasSys. Dat hebben ouders
aangegeven door het invullen van een Google formulier. Wij willen u erop wijzen dat toestemming
altijd kan worden ingetrokken of gewijzigd. U kunt dit op elk moment doen door een mail te sturen
naar administratie@vlinderbos.nl. Ouders van nieuwe kinderen ontvangen binnenkort een mail met
een link naar dit formulier.

Controleren op hoofdluis
Een oplettende ouder heeft bij een luizencontrole thuis hoofdluis geconstateerd bij haar kind. Wij
waarderen het zeer dat zij dit heeft gemeld op school. Wij willen alle ouders nogmaals verzoeken uw
kind(-eren) regelmatig te controleren. Op die manier kunnen we een uitbraak voorkomen.
Voor meer informatie over hoofdluis en de behandeling daarvan verwijzen wij u naar onderstaande
link: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

Welkom
Deze week is Dani gestart in de Tovertuin.

Belangrijke data
woensdag 15 september t/m vrijdag 17 september kamp groep 7 en 8
donderdag 16 september kleuterfeest groep 1-2

schoolreisje groep 3-6
woensdag 22 september studiedag, alle kinderen vrij

dinsdag 5 oktober studiedag, alle kinderen vrij
woensdag 13 oktober NIO, groep 8
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober herfstvakantie

Goed weekend! Team Vlinderbos

*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

