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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,
Ik zie ernaar uit om maandag te starten, en de kinderen, het team en ouders te
ontmoeten. Ik ben Martijn Staats, zo’n 26 jaar geleden in het onderwijs gestart als
meester op verschillende scholen in Utrecht en omgeving. Op mijn 36e levensjaar ben ik
als directeur gaan werken op de Jenaplanscholen ’t Kockenest en ’t Bontenest en heb
toen ook mijn Jenaplanbevoegdheid behaald. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar
de Stichting Primair Onderwijs in Utrecht waar ik 8 jaar als directeur op de Anne
Frankschool heb gewerkt. Dit is ook de school waar ik deze week afscheid heb genomen.
Jenaplan zit in mijn hart, ik was dan ook verheugd dat
ik ben gekozen om jullie mooie school verder te
mogen laten groeien. De rol van directeur-bestuurder
vind ik een waardevolle stap. De afgelopen jaren heb
ik als integraal schoolleider veel ervaring opgedaan
op het gebied van onderwijs, personeel en financiën
en heb ik me middels diverse opleidingen en
trainingen in verscheidene thema’s verder ontwikkeld.
In mijn vrije tijd (en op school) maak ik graag muziek,
vind ik het heerlijk om te koken en te bakken en kan ik
een goed gesprek erg waarderen. Ik nodig u dan ook
uit om in de komende periode met mij het gesprek te
voeren over alles wat u belangrijk vindt voor de school
en het onderwijs aan uw kind.
Tot maandag of daarna,
Martijn Staats

Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, en die tijd van gaan is nu gekomen.
Toen ik eind augustus vorig jaar door het bestuur werd aangesteld als interim
directeur-bestuurder wist ik dat mijn aanstelling van tijdelijke aard was. Nu Martijn Staats
met vlag en wimpel door de sollicitatieprocedure is gekomen en aanstaande maandag
zal starten is voor mij het moment gekomen om terug te stappen. Met veel vertrouwen
geef ik het stokje aan hem over. Hij is een zeer ervaren schoolleider mét een echt
Jenaplan-hart, naar mijn idee precies degene die Vlinderbos nu nodig heeft.
Op verzoek van het bestuur blijf ik nog een aantal weken als adviseur aan de school
verbonden, om zo Martijn goed in te werken en het bestuur op de achtergrond nog wat
te ondersteunen. Dank allen voor alle mooie momenten samen en voor uw vertrouwen in
mij. Het was (en is nog) een voorrecht te mogen werken op deze bijzondere school.
Het ga u goed!
Vriendelijke groet, Mariët van den Berg

Muziekavond

Donderdag 3 november is het zover; de muziekavond van Vlinderbos kan ein-de-lijk
weer van start gaan!
Met dit filmpje nemen we jullie even terug naar eerdere muziekavonden op Vlinderbos.
Zijn jullie nu óók zo enthousiast over de muziekavond als wij allemaal? De kinderen
kunnen zich vanaf nu aanmelden! In een aparte bijlage vindt u het inschrijfformulier.
Deze kan uiterlijk 6 oktober ingeleverd worden bij de leerkracht. De inschrijfformulieren
liggen ook op school.

Speelzaal

Wat jarenlang een gezellig lokaal was voor de kinderen van Zweinstein is weer in ere
hersteld als waar het voor bedoeld was: een ruime speelzaal. Dit tot grote vreugde van
de kinderen en leerkrachten van de basisbouw.
Er is veel werk verzet deze ruimte weer in orde te maken. De vloerbedekking is verkocht,
er is grondig schoongemaakt, het oude materiaal is waar nodig gerepareerd en
aangevuld, er zijn nieuwe matten en banken bijgekomen en het geheel is door een
deskundige goedgekeurd. Ook de overige groepen maken geregeld gebruik van deze
ruimte, bijvoorbeeld voor dans of drama.

Schoolfoto’s

Deze week hebben alle kinderen de fotokaart mee naar huis gekregen. Met de code op
deze kaart kunt u de foto’s bestellen. Wanneer u vóór 9 oktober a.s. besteld betaalt u
geen verzendkosten. Mocht u de kaart kwijt zijn geraakt, kunt u de code opvragen bij Eva
(administratie).

Welkom
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:
Floyd bij de Blitskikkers,
Cato in de Bijenkorf,
Gaḡan in Duckcity,
en Poyraz in de Dolfijnengroep.
We wensen jullie heel veel plezier op Vlinderbos!

Belangrijke data
Oktober
woensdag 5 oktober
woensdag 5 t/m zondag 16 oktober
vrijdag 7 oktober
woensdag 12 oktober
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober
November
donderdag 3 november
donderdag 10 november
dinsdag 15 november

NIO groep 8
Landelijke Kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen vrij
Boekenmarkt en inloopochtend
Herfstvakantie

Muziekavond
Algemene Oudervergadering
(met gastspreker van Kanjer)
Studiedag, alle kinderen vrij

Namens het team een heel fijn weekend gewenst!

