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Beste ouders en verzorgers,
Zo, de kop is eraf! Met een vrolijke jaaropening met alle kinderen en collega’s in de hal
hebben we de eerste gezamenlijke viering van het schooljaar deze week al kunnen
houden. Op maandag zagen we nog wel hier en daar een gespannen snoetje, dat is nu
al helemaal voorbij!
De start van een schooljaar is op een Jenaplanschool
een extra bijzondere periode. Dat zit zo:
Binnen scholen met een leerstofjaarklassensysteem
blijven kinderen meestal vanaf hun kleuterperiode tot
en met groep 8 met dezelfde kinderen in een groep.
Binnen het Jenaplanonderwijs kiezen we er echter
bewust voor de kinderen in combinatiegroepen te
plaatsen. Daardoor verandert de samenstelling van
hun groep elk jaar weer. Dit heeft een bijzondere
pedagogische waarde. Soms is een kind de jongste,
soms de oudste, elk jaar leert een kind zich aan te
passen én toch zichzelf te blijven. De school is een
leef-werkgemeenschap waar je leert samen-leven. De kinderen leren en leven in een
stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus. In
de stamgroep wordt samen-gewerkt en geleerd van elkaar. De teamleden zijn
geschoold in het begeleiden van dit proces, verder in deze nieuwsbrief leest u hier meer
over.

Bericht vanuit het bestuur
Beste ouders en verzorgers van kinderen van Vlinderbos,
Mariët van den Berg is onze interim directeur-bestuurder. Zij heeft deze rol met verve
ingevuld en ons ook verder begeleid. Een van de doelen was om goed de tijd te nemen
om de invulling van de functie van directeur-bestuurder goed vorm te geven. En daarin
zijn we geslaagd.
We zijn verheugd te mogen mededelen dat we een fijne en goede directeur-bestuurder
hebben gevonden voor onze Vlinderbos. Martijn Staats zal Mariët van den Berg per 1
oktober aanstaande opvolgen.
Wij hebben Mariët gevraagd om tot de kerstperiode te blijven om het directeurschap
over te dragen aan Martijn en haar reeds ingezette projecten af te ronden en ook over
te dragen. Gelukkig heeft Mariët toegezegd dit van harte te willen doen. Wij zijn blij dat
haar antwoord positief was en dat zij dit wil doen.
Voor wat betreft de zoektocht naar Martijn: De benoemingsadviescommissie was
unaniem in haar keuze om Martijn voor te dragen als de kandidaat en het
(toezichthoudend deel van het) bestuur was ook unaniem in haar besluit tot de
aanstelling van Martijn Staats.
Over Martijn Is natuurlijk veel te vertellen. Zoals: waar hij heeft gewerkt, wat hij leuk vindt
aan Vlinderbos en met wie en waar hij samenleeft. Deze introductie laten we graag aan
hem zelf over. In ieder geval heten we hem van harte welkom!
Namens het bestuur van Vlinderbos wil ik graag de leden van de
benoemingsadviescommissie bedanken. Het is altijd spannend om voor personen te
kiezen (en daarmee wellicht anderen uit te sluiten). Dank voor jullie inspanningen!
Namens het (toezichthoudend deel van) het bestuur,
Johan den Braber (voorzitter)

De Gouden Weken
De eerste weken van het schooljaar worden de Gouden
Weken genoemd, deze weken zijn belangrijk voor de
vorming van de nieuwe stamgroepen.
Maar wat zijn de Gouden Weken precies?
Het gaat om groepsvorming, het vinden van je plek in de
groep. Een goed begin is het halve werk!! Het
groepsvormingsproces begint na een vakantie weer
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de
leerkracht en de regels. De eerste weken van het schooljaar
zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een
goed pedagogisch klimaat in de klas. Op Vlinderbos zetten
we de Gouden Weken in om een goede basis voor een fijne
sfeer te leggen, waar de kinderen en het team een jaar lang
van zullen profiteren. Om elkaar beter te leren kennen
vinden deze weken dan ook allerlei activiteiten plaats op groeps-, bouw- en
schoolniveau. Hoogtepunten in deze Gouden weken zijn de jaaropening met elkaar in de
hal, het kleuterfeest, de schoolreis en het kamp in de 3e schoolweek. Om al deze

activiteiten vorm te geven gebruiken we de Kanjermethode. Deze methode leert de
kinderen en leerkrachten allemaal met dezelfde taal
te spreken als we het hebben over gewenst gedrag.
Op de algemene ouderavond zal een gastspreker
komen om deze methode aan u als aan ouders en
verzorgers toe te lichten.
Een ander heel belangrijk uitgangspunt binnen het
Jenaplanonderwijs is de driehoek kind - ouder school, we doen het samen! We werken met elkaar
om zo het beste uit elk kind naar boven te halen,
zodat uw zoon of dochter met plezier naar school
gaat en in een ontspannen sfeer kan werken, leren
en spelen.
“Leren ontstaat in verbinding”, u kunt thuis ook aandacht besteden aan deze gouden
weken. Vraag uw kind hoe het op school was, wat ze hebben gedaan en wat ze daarvan
vonden, zo bouwen we samen aan een stevige driehoeksverbinding.
(zie: www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/de-gouden-en-zilveren-weken)

Nieuw in groep 8
Tennisballen om de poten van de stoelen, een gebarentolk in de klas en twee nieuwe
gezichten in groep 8 van Vlinderbos.
Deze zomer zijn Charlotte en Yasmine verhuisd naar Wilnis en met de start van het
nieuwe schooljaar zijn ze begonnen in groep 8 van het Vlinderbos. Ze hebben er heel
veel zin in om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken op de nieuwe school.
Beide meiden dragen al vanaf hun geboorte gehoorapparaten. Het voordeel hiervan is
dat ze hiermee goed kunnen horen. Het nadeel van gehoorapparaten is dat ze
ongewenste geluiden net zo hard versterken als je fluisterende klasgenoot. Daarom
zitten er van die gezellige tennisballen om de poten van de stoelen. Zo wordt dit
ongewenste geluid een stuk minder hinderlijk.
Omdat gehoorapparaten niet in alle omstandigheden de uitkomst bieden is er ook een
gebarentolk. Als je slecht hoort zijn sommige klanken moeilijk van elkaar te
onderscheiden. Gesproken taal is dan ook regelmatig een soort woordpuzzel voor
Charlotte en Yasmine. Daarom is er een tolk om er voor te zorgen dat ze alle woorden
goed begrijpen. Ook tijdens bijeenkomsten met veel mensen of in een ruimte waar het
flink galmt zoals een gymzaal, is er uit de geluidsbrij niets meer te onderscheiden als je
gehoorapparaten draagt. Gelukkig biedt de tolk dan uitkomst.
Wil je meer weten vraag het gerust aan één van de meiden of de tolk.
groet, Mignon (moeder van Charlotte en Yasmine)

Typecursus
Elk jaar biedt Rapido Typen de mogelijkheid voor de kinderen van groep 6 t/m 8 om een
typecursus volgen. Eind september gaat er weer een cursus computertypen van start. De
lessen worden gegeven op de Vlinderbos op dinsdag van 15.15 tot 16.45 uur. In totaal zijn
het 10 lessen van 1,5 uur om de week inclusief examen en diploma-uitreiking. In een
aparte bijlage vindt u meer informatie over de cursus, de kosten en het aanmelden.

Belangrijke data
Augustus
maandag 29 en dinsdag 30 augustus
September
woensdag 7 t/m vrijdag 9 september
donderdag 8 september
dinsdag 13 september
donderdag 15 september
maandag 19 september
donderdag 22 september

Schoolfotograaf

Schoolkamp groep 7-8
Kleuterfeest
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Stamgroepavond groep 3-4
Stamgroepavond groep 5-6
Stamgroepavond groep 1-2
Stamgroepavond groep 7-8

Namens het team een heel fijn weekend gewenst!

