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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,
Als trotse schoolleider (en stoere viking) mocht ik deze week vieren met Mailo, de
stamgroep en twee mannen in pak. Terecht werd ik door de loco-burgemeester
gecorrigeerd toen ik het had over zijn ketting want dat heet ambtsketen. Uiteindelijk ging
het om Mailo en zijn heldendaad, want dat is het.
Wat ik heel prachtig vond was hoe de andere kinderen van de groep Mailo waardeerden
en samen met hem blij waren over de aandacht, de cadeau’s en de taart. De groep laat
zien dat zij elkaar iets gunnen. Dat vind ik mooi, om kinderen in deze tijd te laten ervaren
dat het ok is om elkaar iets te gunnen. Is dat dan Jenaplan?
De afgelopen week had ik een gesprek met Johan. Als voorzitter van het
toezichthoudend bestuur heeft hij, samen de andere vrijwillige bestuursleden, een
waardevolle rol voor onze school. Samen hebben we teruggekeken naar wat Mariët voor
de school heeft betekend. Hoe zij het team na en in een lastige periode heeft geholpen
mooi onderwijs te blijven realiseren op Vlinderbos. Dank je wel Mariët namens ons
allemaal.
Dinsdag heeft Nikki de kinderen en ouders van de Dolfijnengroep laten weten dat zij gaat
stoppen als stamgroepleider op Vlinderbos. Het was voor haar een lastige keuze maar
na zoveel jaar op Vlinderbos is ze toe aan een volgende stap. Dat is een keuze die ik kan
respecteren en natuurlijk vinden wij het heel jammer dat Nikki gaat vertrekken.
Martijn

Nieuwe keuken
U heeft het vast al gezien, de nieuwe keuken! Hier en daar
moeten er nog wat kleine afwerkingen worden gedaan en
het logo komt nog op de muur, maar wat zijn we er al blij
mee!

HELD!
Een held is iemand die in een onverwachte situatie precies het goede doet, zonder
nadenken en zonder hulpvraag. Het is de onverwachte redder in nood. Toen Mailo uit
Duckcity een tijdje geleden zijn kleine zusje, zonder zwemdiploma, in het diepe water zag,
twijfelde hij geen seconde en deed precies wat hij moest doen. Hij was de redder in nood
door zijn zusje uit het water te halen. Deze reddingsactie maakt hem een echte held.
Deze week werd hij verrast met een heldenfeestje! Maarten van der Greft,
loco-burgemeester van De Ronde Venen, was er om hem het boek Hollandse helden te
overhandigen. Van de voorzitter van De Koninklijke Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen kreeg hij een officiële oorkonde en een smartwatch (zijn grootste wens
vertelde hij!). We zijn allemaal ontzettend trots op onze held!

Voorstelling Hakim, stage bij de Sint
Op zaterdag 19 november a.s. is de allereerste voorstelling van de nieuw opgerichte
Stichting Cultuurhuis Mijdrecht in De Rank in
Mijdrecht.
Hakim van Sesamstraat gaat solliciteren bij Sint
Nicolaas, hij wil heel graag Piet worden. Hoe dat
gaat als hij gaat stage lopen kun je zien tijdens
deze interactieve voorstelling. Hakim zal
begeleid worden door een gitarist. We zijn heel
trots deze eerste voorstelling aan u te mogen
presenteren en hopen dat u aanwezig zult zijn,
met uw (klein)kind(eren)!
Burgemeester Maarten van Divendal zal ook bij
de voorstelling aanwezig zijn en ons en Hakim
toespreken!

De voorstelling is van 14.30 uur tot 15.30 uur, de zaal is open vanaf 14.15 uur. Kaarten à
€10,- inclusief consumptie zijn verkrijgbaar bij Mondria of aan de deur (contant en
gepast te betalen).
Stichting Cultuurhuis Mijdrecht
De nieuwe Stichting Cultuurhuis Mijdrecht gaat het komend half jaar een culturele
programmering verzorgen in De Rank als theater. We bestaan uit een enthousiaste
groep mensen en een bestuur dat zich gaat inzetten hiervoor. Ons doel is om jong en
oud aan elkaar te verbinden door Kunst.

Belangrijke data
vrijdag 11 november
dinsdag 15 november
woensdag 16 november
donderdag 17 november
donderdag 24 november

December
vrijdag 2 december
maandag 12 december

groep 5 t/m 8 lootjes trekken
Studiedag, alle kinderen vrij
Doorloopmiddag muziekavond
Muziekavond
groep 1 t/m 4 pyjamazingen
en schoen zetten

Sinterklaasfeest
Studiedag, alle kinderen vrij

Namens het team
een heel goed weekend gewenst!

