
Nieuwsbrief 10
Vrijdag 4 november 2022

Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,

De eerste week naar de donkere dagen van december. De fijne herfstvakantie sloot af
met het verdrietige nieuws over het overlijden van Melissa, ouder op onze school.
In de groepen hebben de stamgroepleiders de kinderen ruimte gegeven om hierover te
praten. In de Dolfijnengroep waren er waardevolle momenten. Het is fijn om Jesper
maandag weer in de groep te ontvangen. Vandaag zal een delegatie van het team
aanwezig zijn bij het afscheid.

De groepen zijn weer goed opgestart. Ik verwonder me over de IPC-activiteiten waar de
kinderen onder andere met chocolade aan het werk zijn. Hierbij hebben de kinderen een
grote voorkeur voor witte chocolade (Sinterklaas tip).

Afgelopen maandag en dinsdag was ik naar de Jenaplanconferentie. Deze ging over
verwondering. Ik heb me zichtbaar gemaakt bij de directeur van het NJPV (Nederlandse
Jenaplan Vereniging), Edwin Solen en een aantal schoolbegeleidingsdiensten uit het
Jenaplan, als Het Jas, Het KAN! en Durf te Doen. Deze laatste is een oude bekende van mij
toen ik als regioleider Midden Nederland actief was. Ik heb ook een aantal schoolleiders
gesproken en gehoord waar zij qua schoolontwikkeling mee bezig zijn.

Ik heb me kunnen verwonderen aan de schoonheid van het Jenaplanonderwijs en ik ben
weer helemaal overtuigd dat wij de juiste dingen doen in onderwijsland.
Een kritisch geluid kan ook en ik merk dat deze inmiddels ook uitgesproken mag worden.
Mijn kritiek op het Jenaplan is tweeledig: Maak nu eens groot zichtbaar waarom ons
onderwijs zo goed is zonder te blijven in dat het zo goed voelt. Zie de tijd van nu en
verbindt de nieuwe vragen aan het Jenaplan, denk bijvoorbeeld aan personeelstekorten,
leerpleinen en onderwijs voor kinderen die meer aan kunnen.

De conferentie startte met een verhaal van Erik Scherder, een mooi verhaal over de
bewezen noodzaak van afwisseling, beweging en muziek. Ook een noodzaak voor
onszelf: tot je dertigste blijft je brein zich ontwikkelen en daarna start de aftakeling. Voor
de dertigplussers luidt het advies, blijf mentaal en fysiek moeite doen.
Klik hier voor het filmpje van Eric op de conferentie.

Daarnaast werden er verschillende workshops aangeboden.

https://www.jenaplan.nl/
https://www.jenaplan.nl/
https://www.instagram.com/reel/CkYdoImDf_Y/?igshid=MDJmNzVkMjY=


De fiets van Jansen
De fiets van Jansen is een goed model om te gebruiken in Wereldoriëntatie. Vanuit
verwondering komen de vragen, deze leervragen worden onderzoeksvragen en met hulp
van de stamgroepleiders gecategoriseerd en in groepjes door de kinderen onderzocht
(en niet alleen op internet, vooral ook doen!).
Waarom een fiets? De twee wielen staan voor de startkring en de eindkring. In deze
laatste presenteren de kinderen hun werk in de eerste ontstaan de vragen.
Mooie uitspraken:

● Wees de professionele verleider.
● Jenaplan is geen leskist.
● Ga het onderwijsavontuur aan.
● Instructie is goed maar goede feedback heel belangrijk.
● Je leert jezelf kennen door de ander.
● Ouders help ons/laat ons ieder kind verschillend behandelen.

Het mooie blauw
Mooie presentatie van een Jenaplanschool in een nieuw gebouw met leerpleinen. Tof
filmpje op hun website, https://www.hetmooisteblauw.nl/impressie.html.

Jenaplan exnovatie
Innovatie is iemand/iets van buiten halen en de school in duwen. Exnovatie is juist de
krachten uit de school halen, transformeren, van binnenuit. Kijken wat er is, het gewone
weer bijzonder maken, kijk naar je school met een buitenstaandersblik. Denk hierbij ook
aan input van het team, de kinderen en de ouders. Dit is iets waar ik sterk in geloof.

https://www.hetmooisteblauw.nl/impressie.html


Stamgroepleider ik daag je uit
Dit was een uitwerking van de Fiets van Jansen naar aanleiding van de inhoud van een
tas. De vragen welke uit de groep kwamen werden vertaald naar onderzoeksvragen en
zo gingen we in groepen aan het werk. Dit resulteerde in een presentatie met gedichten,
nieuw ontwerp van een tas, spelen en muziek.

Het waren mooie dagen met waardevolle gesprekken en ervaringen. Mijn wens zou zijn
om een volgende keer met het hele team te gaan.

Algemene Oudervergadering

Ik nodig u van harte uit voor de komende ouderavond op donderdag 10 november a.s.
Op deze avond zal ik u vertellen over mijn eerste indrukken, gaan we u vertellen over
waar we op school mee bezig zijn en zal het toezichthoudend bestuur, de
medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR) u kort bijpraten.

We sluiten informeel af om even wat na te praten met een drankje en hapje.
Programma:
19.45 uur: inloop
20.00 uur: Directie
20.15 uur: Anne, in de rol van aanstaande taalspecialist een korte verhandeling over

de taalontwikkeling voor de school waar zij mee bezig is.
20.25 uur: Anja in de rol van gedragsspecialist omschrijft kort haar rol als

gedragsspecialist, legt de link van Jenaplanonderwijs met de Kanjertraining
en introduceert de gastspreker.

20.30 uur: Gastspreker van de Kanjertraining. Uitleg van de vier petten en de
kwaliteiten hiervan en de kanjertaal aan de hand van voorbeelden en
oefeningen.

21.15 uur: Woord van de voorzitter van het toezichthoudend bestuur
21.25 uur: MR en OR
21.35 uur: Einde formeel gedeelte
tot 22.00 uur: napraten en een drankje.

Martijn Staats



Muziekavond

Zoals eerder deze week reeds is gecommuniceerd, is de muziekavond verplaatst naar
donderdag 17 november a.s. De doorloopmiddag voor de deelnemers is op woensdag 16
november.

Sinterklaas

Pyjamazingen (groep 1-4)
Op donderdag 24 november is er voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4
pyjamazingen op school van 18.30 uur tot 19.00 uur. Volgens traditie wordt er in pyjama
(de knuffel mag mee) een verhaaltje voorgelezen en zingen de kinderen
sinterklaasliedjes met elkaar. Op deze dag wordt ook de schoen gezet. We gebruiken
hiervoor de gymschoenen uit de klas, dus u hoeft 's avonds geen schoen mee te geven.

De kinderen hangen de jas op bij de eigen klas en verzamelen vervolgens in de hal bij
het podium. Na afloop van het pyjamazingen worden de kinderen door de juf weer naar
buiten gebracht, waar u op uw kind kunt wachten. De ouderraad
zorgt voor koffie/thee en extra buitenverlichting op het plein.

De kinderen krijgen na afloop van het pyjamazingen een zakje
strooigoed mee naar huis. Wilt u het aangeven bij de leerkracht als
dit niet gewenst is (denk aan allergieën)?

Sinterklaasviering vrijdag 2 december
Sint en zijn pieten zullen onze school in de ochtend van vrijdag 2
december bezoeken. We verwelkomen de Sint buiten op het plein rond 9.00 uur.
Vervolgens zal hij met zijn pieten de verschillende groepen één voor één bezoeken. De
kinderen die het leuk vinden, mogen natuurlijk op deze dag hun pietenpak/sintpak aan.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 trekken op 11 november lootjes in de groep en
maken zelf een surprise met gedicht voor elkaar (méér informatie hierover krijgen de
kinderen van de eigen leerkracht). De surprises kunnen tijdens de inloop tussen 8.30 uur
en 8.45 uur alvast door de kinderen zelf in de groep worden neergezet.

De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen op vrijdag 2 december alleen lunch mee naar
school. Voor tussendoortjes en drinken in de fruitpauze wordt door school gezorgd.

De Oudertelefoon

Gratis, anonieme ondersteuning bij ouderschap & opvoeden
De Oudertelefoon is een gratis, anonieme hulpdienst voor alle ouders en opvoeders in
Nederland. Je kunt bellen en chatten om te praten over alles dat je tegenkomt in
ouderschap en opvoeden. Hoe groot, klein, algemeen of persoonlijk je vraag ook is.
Ze luisteren graag naar je, en denken met je mee over een volgende stap of oplossing.

Zeg het gewoon. bel: 085-130 46 58
De Oudertelefoon. chat: www.oudertelefoon.nl

insta: @oudertelefoon.nl

http://www.oudertelefoon.nl
https://www.instagram.com/oudertelefoon.nl/


Belangrijke data
donderdag 10 november Algemene Oudervergadering

(met gastspreker van Kanjer)
dinsdag 15 november Studiedag, alle kinderen vrij
woensdag 16 november Doorloopmiddag muziekavond
donderdag 17 november Muziekavond

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

Namens het team
een heel goed weekend gewenst!


