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Beste ouders en verzorgers,

Samen op weg
Binnen het Jenaplanonderwijs brengen we de wereld naar
het kind en het kind naar de wereld, en dat bedoelen we
letterlijk. Van buiten naar binnen vindt bijvoorbeeld plaats
binnen de IPC-thema's. Vandaar dat het IPC-thema
'Beestenboel'  de rode draad is voor het kleuterfeest dat
komende donderdag op school wordt gevierd.

De groepen 3 tot en met 8 gaan die dag de wijde
wereld in:
de groepen 3-4 een dag naar Oud Valkeveen, de
groepen 5-6 die dag naar BillyBird Park Hemelrijk
en de groepen 7-8 woensdag, donderdag en
vrijdag op kamp naar ‘Het Woelige Nest’ in
Hulshorst. We doen dit bewust aan het begin van
het schooljaar, omdat het de groepsvorming
sterk bevorderd.

Save the date!

Op donderdag 10 november wordt door het bestuur, de medezeggenschapsraad , de
Ouderraad en het team de Algemene Ouderavond georganiseerd.
In het eerste deel van de avond zullen de verschillende groepen u verslag doen van het
vorig schooljaar en u informeren over de plannen voor dit schooljaar.
In het tweede deel zullen we u samen met een trainer vanuit de landelijke Kanjer
Organisatie bijpraten over onze werkwijze rond Sociale Veiligheid aan de hand van de
Kanjermethode. U bent van harte welkom!



Social Schools

De afgelopen weken zijn wij achter de schermen bezig geweest met het uitzoeken van
een nieuw ouderportaal. De keuze is gemaakt en vanaf nu werken wij met Social Schools.
Dit werkt fijn via een app op de telefoon, maar er is ook een webversie waarop dezelfde
functies mogelijk zijn. Met deze app kunnen wij makkelijk berichten en foto's delen om
een inkijkje te geven in de groepen. Het is voor ons nog nieuw en daarom beginnen we
met de basis zoals we deze kennen van de ouder-app Klasbord. Het doel is dat we
steeds meer communicatie tussen ouders en leerkracht via deze app zullen laten
verlopen. Denk hierbij aan het inzien van de agenda, het inplannen van
oudergesprekken, persoonlijke berichten tussen u en de leerkracht, etc. Uiteraard worden
jullie als ouders meegenomen in deze stappen.

Begin volgende week ontvangen jullie een code om je te kunnen koppelen aan de groep
van uw kind. Bij deze koppelcode zit uiteraard instructie hoe u dit kunt doen. Mocht u er
niet uitkomen, helpen wij natuurlijk graag. Loop dan even binnen bij de groepsleerkracht.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Wij willen u als ouders graag laten zien wat er op school speelt en waar we mee bezig
zijn. Dit doen we o.a. door middel van de nieuwsbrief, Social Schools, de website en social
media (Instagram en Facebook). Daarnaast willen wij met persberichten en social
media ook aan de buitenwereld laten zien waar we als Vlinderbos voor staan. Hiervoor
gebruiken we beeldmateriaal (foto’s en video’s) dat wordt 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.

Wij zijn vanuit de wetgeving (AVG) verplicht om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Waar eerder wel of geen
toestemming voor is gegeven staat in ParnasSys. Met de komst van Socials Schools en
de nieuwe website willen wij u opnieuw vragen of u wel of geen toestemming geeft. Dit
kunt u doen via onderstaande link. 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.

Klik hier om om aan te geven of u wel of geen toestemming geeft
voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-qqRoWShoUFLDTMU_q_FYLncyBkWRyBCA7JS9D6KK1uezYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-qqRoWShoUFLDTMU_q_FYLncyBkWRyBCA7JS9D6KK1uezYg/viewform?usp=sf_link


Muziekavond

Muziekavond… U zult misschien denken: Nog nooit van gehoord? Ken ik niet? Een avond
gevuld met alleen maar muziek? Niets is minder waar! Van zingen, dansen en
instrumenten spelen tot goochelen, stand-up comedy en andere trucs. Het is allemaal
mogelijk tijdens de muziekavond van Vlinderbos! Donderdag 3 november a.s.
veranderen de optredende kinderen in een echte artiest. Dit is de avond waar wij dan
ook als team mét de kinderen ontzettend naar uitkijken om na 3 jaar weer te mogen
organiseren! Al het aanstormend talent van de school krijgt de kans om op deze avond
hun act te laten zien.

En daarvoor hebben wij u ook nodig; als publiek! Des
te leuker is het natuurlijk om op het podium te staan.
Dus zet het in de agenda en komt dit zien!

Bespreek dit vooral binnen het gezin, zodat -wie
weet- ook úw kind straks op het podium staat te
‘shinen’.

Binnenkort volgt meer informatie, o.a. over de
aanmeldingsprocedure en audities.

Brandweer Wilnis 75 jaar

Brandweer Wilnis bestaat in september 75 jaar bestaat. Dat wordt gevierd met een
gezellige middag op zaterdag 24 september 2022. Daarnaast is er een knutselwedstrijd.
De kinderen kunnen een bijpassend knutselwerkje verzinnen en uiterlijk 22 september
inleveren bij de leerkracht op school.



Belangrijke data

September
woensdag 7 t/m vrijdag 9 september Schoolkamp groep 7-8
donderdag 8 september Kleuterfeest

Schoolreisje groep 3 t/m 6
dinsdag 13 september Stamgroepavond groep 3-4
donderdag 15 september Stamgroepavond groep 5-6
maandag 19 september Stamgroepavond groep 1-2
donderdag 22 september Stamgroepavond groep 7-8

Oktober
woensdag 5  t/m zondag 16 oktober Landelijke Kinderboekenweek
vrijdag 7 oktober Studiedag, alle kinderen vrij
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie

Namens het team een heel fijn weekend gewenst!


