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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,
Na een zeer geslaagde muziekavond schrijf ik deze nieuwsbrief.
De avond van gisteren geeft mij een goede mogelijkheid om een stukje van ons
Jenaplan te duiden. Wat is dat nu Jenaplan?
De kracht van de stamgroep
In het Jenaplan spreken we over een stamgroep. Vlinderbos heeft gekozen voor
tweejarige stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden.
Op Vlinderbos hebben we een basisbouw, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In
bijvoorbeeld de middenbouw spreken we van derde- en vierdejaars, maar het best
spreken we de groep als geheel aan.
Peter Petersen sprak in zijn model van een driejarige stamgroep met een verdeling van
de leerling gezel en meester. Dat maakte dat een driejarige stamgroep als ideaal werd
gezien. Gelukkig zijn we hiervan teruggekomen en noemt Felix Meijer in mensenkinderen
(September 2014); “Stop de discussie over twee- of driejarige stamgroepen en het
veroordelen van al dan niet toegestane groepsindelingen. Zoek de dialoog over hoe we
kinderen kunnen stimuleren zich te ontwikkelen door, van en met elkaar te leren.”
https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/mensenkinderen/MK2014-09_jg30_nr1.pdf
De kracht van de stamgroep werd tijdens de muziekavond meer dan duidelijk en
daarmee ook de kracht van een Jenaplanschool. Toegegeven op bijna alle scholen,
buurtcentra, campings en op de televisie worden talentenshows gehouden. Natuurlijk is
het prachtig om kinderen en volwassenen te zien stralen bij het laten zien van hun talent.
Maar wat we gisteren zagen is veel meer dan dat. Een kind dat door al haar klasgenoten
wordt gesteund om haar lied nogmaals voor het publiek te zingen.
Dank jullie wel, dat is een ervaring voor het leven wat in geen enkel toezichtsrapport van
inspectie voorkomt. Een ervaring dat je er mag zijn, dat we elkaar zo goed kunnen
steunen, dat je mag groeien, dat we samen zo krachtig zijn. Jenaplan is samen vieren
van deze ervaringen.

Laat ik niet vergeten te noemen dat de twee presenterende stamgroepleiders het
fantastisch deden, dat ik alle kinderen die op het podium heb zien staan bewonder om
hun talent. Dat ik veel respect heb voor diegenen die toch nog even niet op het podium
wilden staan. Dat ik iedereen die betrokkenheid heeft gehad bij dit festijn van harte wil
bedanken dat zij dit voor onze kinderen hebben gedaan.
Komende week is er een bestuursvergadering. We gaan met elkaar de uitgangspunten
voor de begroting 2023 vaststellen. Een belangrijk deel hierin is het aanpakken van het
(achterstallig) onderhoud.
Martijn Staats

Sinterklaas
Wat is er hard gewerkt door de Sintcommissie
en de ouderraad. De school ziet er weer
prachtig uit voor deze gezellige Sinterklaastijd.
Dank!

Studiedag
Afgelopen dinsdag was een studiedag. Martijn heeft zijn eerste bevindingen en
ervaringen met het team gedeeld. Er is gesproken over Jenaplan en we hebben met
elkaar naar het jaarplan gekeken en de keuzes die hierin gemaakt moeten worden
besproken. Uiteraard was er ruimte voor gezelligheid met een heerlijke lunch en we
hebben met warme woorden van dank en mooie cadeautjes afscheid genomen van
Mariët.

Muziekavond
We kijken terug op een zeer geslaagde
muziekavond. Het was na 3 jaar weer zo fijn om met
elkaar te kunnen vieren. De talenten straalden op
het podium, van de jongsten uit groep 1 tot en met
onze oudsten uit groep 8. En wat waren we blij met
de livestream verzorgd door Luciën Verheul (ouder
op Vlinderbos), nogmaals dank daarvoor! Op die
manier heeft iedereen mee kunnen genieten.

Belangrijke data
donderdag 24 november

December
vrijdag 2 december
maandag 12 december
donderdag 22 december
vrijdag 23 december

groep 1 t/m 4 pyjamazingen
en schoen zetten

Sinterklaasfeest
Studiedag, alle kinderen vrij
Kinderen om 12.00 uur uit
Kerstdiner
12.00 uur start kerstvakantie

Namens het team
een heel goed weekend gewenst!

