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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,
De kop is eraf. Wat een fijn en warm welkom heb ik gekregen van het team, van de
ouders en de kinderen.
Ik gebruik deze eerste weken om heel veel te kijken, ontdekken, voelen en ervaren. Ik
probeer nog zo min mogelijk in de actie te komen om zodoende een zo volledig beeld te
krijgen van de school en onze gemeenschap.
Ik heb met alle stamgroepleiders gesprekken, ik ben in alle stamgroepen geweest,
meestal met gitaar en een liedje. Ik heb gesproken met Willem, Hasan en Eva en al snel
gezien hoe belangrijk ieder is voor deze mooie school. Veel ouders zijn naar me toe
gekomen en hebben mij welkom geheten.
Met Mariët ben ik naar het gemeente-overleg geweest en komende week zal ik mijn
eerste bestuursvergadering bijwonen. Het is fijn dat Mariët er nog even is om alles
zorgvuldig over te dragen. Zij zal de komende periode meer op bestuursniveau
ondersteunen en daarom ook minder in school te zien zijn. Het is fijn dat de school weer
de focus heeft op de goede dingen, onderwijs.
Ik word blij van Vlinderbos, ik zie veel mooi Jenaplan, daar word ik ook blij van. Ik kom met
de snelle fiets naar school. Het is van mijn huis naar school zo’n 18 km, daar fiets ik een
half uur over. Dat is een fijn stukje om de dag te overdenken en weer lekker in de
thuismodus te komen.
Ik ga nog een week op ontdekkingstocht en dan hebben we een heerlijke week
herfstvakantie om al mijn ervaringen, beelden en gedachten te ordenen.
Ik nodig nogmaals van harte uit om mij volgende week uw beleving van de school te
delen. Mijn deur staat bijna altijd open.
Martijn

Boekenmarkt/inloopochtend
Wat was het fijn om weer zoveel ouders en opa’s en oma’s in de school te kunnen
verwelkomen. Kinderen lieten vol trots hun lokaal en werkjes zien en in veel groepen werd
er gezellig samen getekend of een spelletje gedaan.
In de hal stond de boekenmarkt van Blik op hout uit Mijdrecht. Het was een groot succes!
De lange rij voor de kassa hield de ouders gelukkig niet tegen om boeken aan te
schaffen, zowel voor thuis als gesponsord voor de schoolbibliotheek. De
schoolbibliotheek is onlangs helemaal gesaneerd en kan nu weer goed worden
aangevuld met de sponsorboeken. Er is voor een prachtig bedrag van bijna 2300 euro
aan boeken verkocht. 10% hiervan mogen wij besteden aan boeken voor in de
bibliotheek. Hier zijn we hartstikke blij mee!

5 Oktober, dag van de leraar
Ook op Vlinderbos ging de dag van de leraar niet ongemerkt voorbij. Even een paar
woorden van waardering, een mooie bos bloemen en een bakje met wat zoets ingepakt
door mij
. En terecht, wat een prachtig en belangrijk werk om dagelijks zo'n grote
groep kinderen een stukje verder te helpen in het samen leven.

😊

Ook was er waardering van de gemeente met een rijk gevulde krat met fruit. Dat is goud.

Vrijdag 21 oktober Projectdag “1672 Rampzalig”

Dit jaar 350 jaar geleden werd ons land overvallen door de Franse Zonnekoning Lodewijk
XIV, de Engelse vloot en twee Duitse vorsten. In dat jaar werd de Oude Hollandse
Waterlinie bedacht als belangrijke verdedigingslinie van Holland. Onze (‘inundatie’-)
gemeente was een belangrijk onderdeel van deze linie. Eeuwenoude riviertjes en
waterwerken als sluizen, kades en dijken e.d. zijn belangrijke overblijfselen, alsook de
geschiedenis en de verhalen: het immaterieel en archeologisch erfgoed. Er zijn
verschillende plekken, die herinneringen bieden aan of in verband gebracht kunnen
worden met de gebeurtenissen in 1672. Zoals de plek waar Slot Abcoude stond, de
Botshol en de Kromme Mijdrecht. Nogal wat straatnamen en gebouwen hebben hun
oorsprong in deze tijd of zijn daar mee verbonden.
Speciaal hiervoor is een projectgroep van de historische vereniging De Proosdijlanden
gestart. Zij hebben een projectdag ontwikkelt, om de basisschoolkinderen kennis te laten
maken met deze belangrijke periode in de geschiedenis in hun eigen omgeving.
Bovendien is het voor de groepen 7 en 8 mogelijk de speciaal voor deze gelegenheid
opgezette tijdelijke tentoonstelling in Vinkeveen te bezoeken.

Hoe ziet de projectdag er uit?
Het programma duurt een hele schooldag, er wordt rekening gehouden met de pauzes.
De hele school doet mee! Iedere klas heeft een eigen programma, met RampZalig als
rode draad. Het thema wordt eerst samen met de leerkracht geïntroduceerd op een
wijze zoals dit bij de betreffende leeftijd past. Vervolgens starten de leerlingen met
uitdagende opdrachten onder leiding van een kunstvakdocent waarbij de nadruk ligt op
het creatieve proces Hoe onderzoek je iets, Wat kan je dan maken en Wat vond je ervan?

Presentaties voor de ouders
Aan het einde van de schooldag zijn jullie van harte welkom om het werk van de
kinderen van deze dag te komen bewonderen. Er zullen verschillende presentaties door
de kinderen gegeven worden.
Om 11.45 uur zijn alle ouders van de kleuters welkom in de speelzaal. Daar zullen ze laten
zien wat ze deze dag geleerd en gedaan hebben.
Om 14.30 uur zijn alle ouders van de groepen 3 t/m 8 welkom in de school. Op
verschillende plekken zijn er verschillende presentaties te zien en horen.

Corona
Het aantal coronabesmettingen neemt landelijk weer toe. De overheid heeft de
zogenoemde coronathermometer verhoogd. Daarnaast is ook het ‘gewone’
verkoudheidsseizoen weer begonnen. HIerdoor neemt het aantal verkouden kinderen op
school toe. Op dit moment is het nog niet nodig om extra maatregelen in te voeren,
maar het is belangrijk dat we de basisregels in acht blijven nemen.
● regelmatig handen wassen;
● hoesten en niezen in de elleboog;
● bij verkoudheidsklachten thuis blijven;
● evt. testen bij klachten.
Onderaan de nieuwsbrief vindt u de meest actuele beslisboom (7 juli 2022). Bij twijfel of
vragen of uw kind wel of niet naar school mag, kunt u altijd contact opnemen met school
om te overleggen.

Social Schools
Met de komst van Social Schools en Instagram zijn we ook gaan nadenken hoe we u als
ouder in de toekomst willen informeren over alle activiteiten die plaatsvinden, maar ook
over zaken als onderwijs en beleid. Hieruit komt vooral naar voren dat we Social Schools
steeds meer willen gaan inzetten. Het is dan ook belangrijk dat alle ouders gebruik
maken van de app/website. Alle ouders hebben een mail ontvangen met instructies en
een koppelcode om het account te activeren. Mocht u deze niet meer kunnen vinden
kunt een nieuwe aanvragen bij de administratie.
Tot de herfstvakantie zal de nieuwsbrief zowel per mail als via Social Schools met u
worden gedeeld. Na de herfstvakantie ontvangt u de nieuwsbrief alleen via Social
Schools.

Vrijwillige ouderbijdrage
Volgende week ontvangt u via WIS-Collect een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage
van dit schooljaar. Met de vrijwillige ouderbijdrage financiert de ouderraad de
organisatie van o.a. het vlinderfeest, de gemeenschappelijke vieringen, schoolreizen,
sinterklaas, sportdag, excursies maar ook benodigdheden voor creativiteit en projecten.
De ouderbijdrage is ten opzichte van voorgaande schooljaren gelijk gebleven, €55,00
voor uw eerste kind, €52,00 voor uw tweede kind en €49 voor uw derde kind. De
besteding van de ouderbijdragen wordt ieder jaar door de Ouderraad in overleg met
bestuur en directie begroot.

Gevonden voorwerpen
In de hal staat tot de herfstvakantie een tafel met gevonden voorwerpen. Kijkt u vooral
de komende week nog even of er iets bekends bij ligt. Daarna ruimen we het op.

Belangrijke data
Oktober
vrijdag 21 oktober
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober
November
woensdag 2 november
donderdag 3 november
donderdag 10 november
dinsdag 15 november

Projectdag “1672 Rampzalig”
Herfstvakantie

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

Namens het team een heel fijn weekend gewenst!

BESLISBOOM alle leeftijden

- thuisblijven of niet?

Bedenk voor je begint:
1. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
2. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
3. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
4. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor huisgenoten; doorloop voor iedere persoon de boom apart.
5. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. vernieuwde regelgeving.
6. Kijk voor meer info ook op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine.

Positieve coronatest?
Blijf thuis!

In dit schema
staan de richtlijnen
van het RIVM.

START
KLACHTEN DIE
BIJ CORONA PASSEN
=
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, benauwdheid,
verhoging of koorts, plotseling verlies
van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).**

Heb je zelf of heeft het
kind klachten
die bij corona passen

Nee

Je/het kind hoeft
niet thuis te blijven

Ja

Wat is de leeftijd?
4 jaar of ouder
0 t/m 3 jaar *

Heeft een huisgenoot of een nauw contact
van het kind de afgelopen 10 dagen
Corona gehad?

Ja

Blijf thuis en
doe een zelftest ***

Nee

Hoest het kind veel* of heeft het
last van benauwdheid* of
koorts (38,0 of hoger)?

Ja

Nee

Kind hoeft niet thuis te
blijven**

* GEBRUIKELIJKE KLACHTEN?
Zijn dit gebruikelijke/bekende klachten zoals chronische luchtwegklachten, hooikoorts of astma, zonder aanvullende klachten? Dan kun je de
boom verder doorlopen voor een kind (0 tot 12 jaar) zonder klachten die passen bij corona.

** LET OP
Voor een overzicht van alle klachten, zie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#ziekteverschijnselen
Als je contact had met iemand met corona, vermijd dan 10 dagen contact met kwetsbare of zieke mensen. Let ook goed op het ontstaan van
nieuwe klachten.

*** WANNEER MOET JE WEL EN WANNEER HOEF NIET MEER THUIS TE BLIJVEN?
- Als je klachten hebt én een negatieve test, hoef je niet thuis te blijven.
- Bij een positieve testuitslag ga je in isolatie, minimaal 5 en maximaal 10 dagen. Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test en https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

- Check bij terugkeer uit het buitenland de inreisregels via https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/

Gebruik bij klachten een zelftest. Voor sommige doelgroepen wordt een test bij de GGD aangeraden Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
Heb je nog vragen? Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels

Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang
en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Bel dan de regionale GGD.
Heb je andere vragen? Bel dan het landelijke informatienummer coronavirus
van de Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
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