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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,

Deze week krijg ik steeds meer contact met de kinderen op Vlinderbos. Voorzichtig
komen de eerste toenaderingen, vragen en gesprekjes. Allerlei vragen van de kinderen
over wie ik ben, waar ik van houd, of ik een tekening of kunstwerk wil zien.

Tijdens de pleinwacht zie ik vrolijk spelende kinderen maar ga ik ook in de actie. Ik vind
het belangrijk dat er ook in een vrije situatie op een prettige manier wordt gespeeld. Dus
ik begrens wanneer ik zie dat kinderen elkaars grenzen niet respecteren. Dat wil ik op een
veilige maar ook duidelijke manier doen zodat kinderen zelf tot nadenken gezet worden.

Ik heb deze week gesprekken gevoerd met mensen van het onderhoud. De komende
herfstvakantie gaat de keuken vernieuwd worden en worden twee lichtkoepels
vervangen en netjes afgetimmerd. Dat zijn mooie stappen en ik verheug me om het
resultaat hiervan te zien. Ook hebben we plannen gemaakt over de
onderhoudswerkzaamheden voor 2023. Veiligheid en noodzakelijke bouw gaan voor.
Maar ook de start voor een eerste opknappen van de klassen (schoolwoonkamers) zijn
besproken.

Belangrijk in deze tijd is duurzaamheid. We boffen met een wethouder die een ambitieus
voorstel bij de raad gaat neerleggen om de komende jaren de scholen te ondersteunen
naar bijna of energie neutraal. Gelukkig zijn de eerste stappen op Vlinderbos ingezet met
zonnepanelen en beglazing.

Het team en de kinderen zijn toe aan een weekje ontspanning. Deze eerste periode van 9
weken zit erop, er is een mooi begin gemaakt. Dit startproces is altijd intensief maar
levert ook profijt voor de rest van het schooljaar.

Na de herfstvakantie ben ik op maandag en dinsdag naar de Jenaplanconferentie. Deze
twee dagen worden door het NJPV (Nederlandse Jenaplan Vereniging) georganiseerd
en staan in het teken van “verwondering”. Een prachtig thema om met collega scholen
over in gesprek te gaan.



Voor mij een kans om me te laten inspireren, te netwerken en weer op de hoogte te zijn
van alle nieuwe ontwikkelingen in het Jenaplan. Mijn wens zou zijn om het komende
schooljaar deze conferentie met het hele team te doen.
Verwondering;

Een mooie banner op de school noemt, ‘leren ontstaat vanuit verwondering’.

Ik vind de term verwondering prachtig. Misschien ook omdat ik in de school kinderen
meemaak waarvan ik zie dat zij zich verwonderen. De verwondering start voordat de
interesse begint. De verwondering is een emotie, ontroering, verbazing, verdriet of
boosheid. Deze emotie maakt dat we nieuwsgierig worden en willen weten. Voor een kind
is deze verwondering vanzelfsprekend, maar ook voor ons volwassenen bestaat deze
verwondering. Laat je verwonderen door een mooi muziekstuk en leer de maker,
uitvoerder kennen.

Ik leerde deze week de kinderraad kennen. Wij hadden onze eerste vergadering en
gelukkig waren de kinderen het met mij eens dat ‘kinderraad’ voor onze school de juiste
term is. In de vergadering hebben we ons aan elkaar voorgesteld, hebben we de
lopende zaken besproken en hebben we even vooruit gekeken naar wat we belangrijk
vinden. Denk aan verzakte tegels, slingertouw, zonnebrandpompjes en nette
jongenstoiletten, ook Jenaplan onderwijs kwam aan bod. Ik zal met de kinderraad de
onderhoudsplannen doornemen. We zullen zeker ook de taken in de vergadering
verdelen, een eerste notulen werd spontaan gemaakt en aan mij verzonden.

Rest mij ook nog te schrijven over de coronamaatregelen waar we als school mee te
maken hebben. Helaas is de werkelijkheid dat we deze week op school te maken hebben
met uitval door corona. Een stamgroepleider die ziek werd en thuis moet blijven, een
aantal kinderen die thuis moeten blijven, wel of niet ziek zijn maar ook onderwijs moeten
missen. Deze week lukte het om intern op te lossen maar het verlangt veel van onze
organisatie in het moeten bijspringen.



Het coronadocument welke de overheid van ons verlangt kan bijna afgerond worden.
Een document is leuk maar we zullen samen, ouders en school, moeten zorgen dat we
op een goede manier door de komende periode heen komen. Ik zal alles uit de kast
halen voor continuïteit van het onderwijs aan de kinderen. Hierbij zal ik steeds de nood
van het moment moet wegen in de belastbaarheid van het team, de kinderen en ouders.
Deze continuïteit is belangrijk maar ook onzeker in een tijd waar ik geen beroep kan doen
op vervangers en alles intern moet oplossen. Ik vraag u nu al hier begrip voor te hebben
en mee te denken. Dit meedenken in de vorm van aandragen van mensen die met een
pedagogische opleiding kunnen ondersteunen bij de opvang van een groep, zorgen
voor een achterwacht thuis wanneer er geen stamgroepleider is voor de groep. Uw kind
ondersteunen bij het werk wanneer het thuis moet blijven. Samen met andere ouders
afstemmen om de opvang van de kinderen thuis te doen. Nogmaals we hebben elkaar
hierin nodig.

Nog een leuke anekdote:

Wat heerlijk dat de computer ons helpt bij de spelling, als niet gediagnosticeerde dyslect
is dat een fijn hulpmiddel. Echter is deze hulp niet altijd ideaal. Op mijn vorige school was
ik alert op de naam van de school ‘Anne Frankschool’, welke steevast werd gecorrigeerd
naar ‘Anne Drankschool’. Best lastig op een basisschool. Deze week overkwam mij het
woord ‘stamgroepleider’ welke gecorrigeerd werd naar ‘stamtroepleider’.

Niet gewenst maar wel grappig.

Fijne week,
Martijn Staats

Muziekavond

De datum is al eventjes bekend: donderdag 3 november 2022. De datum van de leukste
avond van Vlinderbos, waarbij jong en oud samen op het podium staan. Een avond
gevuld met leuke optredens en gezelligheid. Dit is een avond die u zeker niet wilt missen.

Daarom bent u bij deze van harte uitgenodigd om te komen kijken!

De deuren openen om 18:45 uur; om 19:00 uur beginnen we
op het podium.

In de uitnodiging (aparte bijlage) vindt u de belangrijkste
informatie voor u als bezoeker. Deze avond zullen er meer
dan 60 kinderen optreden. Uiteraard willen we dat er
voldoende plek is voor iedereen om van de optredens te
kunnen genieten. Houdt u hier a.u.b. rekening mee met het
aantal bezoekers dat u meebrengt.



Helaas hebben we ook nog steeds, na ruim 2,5 jaar, te maken met het coronavirus. Het is
een drukbezochte avond, dit betekent veel mensen bij elkaar in dezelfde ruimte. Wees
hier alert op voor deze avond. Blijf thuis bij klachten of doe een zelftest.

Dan nog een kleine oproep:

Voor de catering van de muziekavond zoeken wij nog ouders die ons willen helpen de bij
het schenken van dranken in de pauze. Wilt u ons hierbij versterken? Mail dan naar:
anne@vlinderbos.nl

Movember

Dit jaar organiseren de vier Wilnisse scholen weer Movember. Een maand lang besteden
wij op alle basisscholen in Wilnis extra aandacht aan gezondheid, sporten
en bewegen. Het doel van Movember is om kinderen kennis te laten maken met nieuwe
sporten, met plezier te laten bewegen, extra te laten bewegen en laten zien dat gezond
eten ook heel lekker is.

In Movember staan de volgende activiteiten op het programma:
- Trefbaltoernooi voor groep 7 en groep 8, 3 november
- Extra clinics onder schooltijd van diverse sporten denk aan stoeien, freerunnen, dansen
- Workshop gezonde voeding en traktaties
- Zilveren turfloop voor groep 1 t/m 8 6 november.

We starten op donderdag 3 november met het Wilnis Trefbaltoernooi voor alle leerlingen
van groep 7 en groep 8 in de Willisstee. Het toernooi start om 9.00 uur en eindigt om 12.00
uur. U bent in ieder geval welkom om te komen kijken bij de finale om 11.30 uur!

Heeft u zelf nog vragen of suggesties, dan kunt een mail sturen naar onze
buurtsportcoach Wesley van Gurp: wvangurp@teamsportservive.nl

Met sportieve groet,
David Ottevanger (vakleerkracht l.o. Vlinderbos)
Wesley van Gurp ( buurtsportcoach gemeente De Ronde Venen)
Teun Aarsen (vakleerkracht l.o. Kids College)
Richard van Eyk (leerkracht Koningin Julianaschool)
Laure Montanus (vakleerkracht l.o. OBS Willespoort)

Van de ouderraad: Donatie bibliotheek

Afgelopen schooljaar hebben we afgesloten met ons
eindfeest. Hier hebben we een mooi bedrag aan
overgehouden. Hiervoor zochten we een mooie besteding.
Via via kwam ons ter ore dat de bibliotheek aardig was
uitgedund. Het leek ons een goed idee om het bedrag van
het eindfeest te doneren aan de bibliotheek van school
voor het kopen van nieuwe boeken. De schoolbibliotheek
mag voor €600 boeken aanschaffen voor alle kinderen.



Biebouder gezocht

Hulp gezocht voor de schoolbieb! Wie zou het leuk vinden om de andere biebouders te
ondersteunen? Dit houdt concreet in dat je ca. 1x per 5 weken beschikbaar bent op de
woensdagochtend van 11.15 uur tot 12.30 uur (voor boeken innemen, boeken terugzetten,
kinderen helpen met het juiste boek te zoeken) en 1 á 2 keer in het schooljaar nog een
paar uurtjes t.b.v. De Kinderboekenweek of een andere activiteiten rondom de
schoolbibliotheek. Wie komt ons helpen? Je kunt je aanmelden bij
administratie@vlinderbos.nl.

Amstelhoek Fortcross

De Amstelhoek Fortcross is een veldloop op het terrein van het fort in Amstelhoek.
De kinderen lopen echt over het fort heen en er zelfs ook nog een stukje doorheen. Een
leuk en uitdagend parcours in een spannende omgeving !

De loop is op zondag 20 november en de deelnemers worden ingedeeld in vijf
leeftijdscategorieën:

•    Jongens/meisjes t/m 5 jaar – loopafstand circa 600 meter – start 10:00 uur;
•    Jongens/meisjes 6 en 7 jaar – loopafstand circa 600 meter – start 10:10 uur;
•    Jongens/meisjes 8 en 9 jaar – loopafstand circa 1000 meter – start 10:20 uur;
•    Jongens/meisjes 10 t/m 12 jaar – loopafstand circa 1000 meter – start 10:30 uur;
•    Jongens/meisjes 13 t/m 15 jaar – loopafstand circa 1700 meter – start 10:40 uur.

De deelname is gratis en alle kinderen krijgen een medaille en limonade.
De eerste drie jongens en meisjes van elke categorie krijgen bovendien een beker.
De prijsuitreiking is om 11:00 uur.

Na de prijsuitreiking is er gelegenheid om naar het marathon parcours te lopen en daar
de grote mannen en vrouwen aan te moedigen die op dat moment langskomen.

Het is wel belangrijk dat de kinderen zich vooraf (tot 18 november) inschrijven.
Voor kinderen die nog wat onzeker zijn, of het gewoon leuk vinden, is er op zondag 6
november om 10:00 uur een training op het grasveld naast Tymon van Hiltenstraat 18/19
in Amstelhoek.

Inschrijven via https://derondevenenmarathon.nl/amstelhoek-fortcross/

Welkom
Wij heten Adam van harte welkom terug op Vlinderbos en wensen hem veel plezier in de
Spotlights!

mailto:administratie@vlinderbos.nl
https://derondevenenmarathon.nl/amstelhoek-fortcross/


Belangrijke data
Oktober
vrijdag 21 oktober Projectdag   “1672 Rampzalig”
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie

November
woensdag 2 november Doorloopmiddag Muziekavond
donderdag 3 november Muziekavond
donderdag 10 november Algemene Oudervergadering

(met gastspreker van Kanjer)
dinsdag 15 november Studiedag, alle kinderen vrij

December
vrijdag 2 december Sinterklaasfeest
maandag 12 december Studiedag, alle kinderen vrij

Namens het team
een hele fijne herfstvakantie gewenst!


