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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,

Deze week benoemde mijn oudste dochter, Ronja van 17, dat we over vier weken al
kerstvakantie hebben. Ik kon haar in eerste instantie niet geloven maar ze had
daadwerkelijk gelijk. Ik stel maar vast dat we lekker opschieten.

In deze nieuwsbrief informeer ik jullie waarmee ik met het team ben gestart.
Na een periode van rondkijken, luisteren en praten met alle geledingen in de school heb
ik het team tijdens de studiedag mijn bevindingen gepresenteerd. Zoals ook genoemd
op de oudervergadering op 10 november zie ik een professioneel team, betrokken
mensen met een heel groot hart voor kinderen. Ik zie, voel en hoor een heel bijzonder
pedagogisch klimaat in de school. Een omgeving waar kinderen geborgen zijn, mogen
ontdekken, uitgedaagd worden om te leren en op een pedagogische manier worden
aangesproken. Dit is wat ons een Jenaplanschool maakt, een Jenaplanschool is een
pedagogische school. Ik zie ook een team dat zware jaren achter de rug heeft, een
vervelende beoordeling, wisselende directie en zware corona-jaren. Het is daarom ook
bijzonder hoe sterk dit team met elkaar is blijven staan voor goed onderwijs.
Na al deze bevindingen gaan we ons de komende periode op drie zaken richten:

● Goed voor onszelf zorgen (personeelsbeleid)
● Ons Jenaplanonderwijs op de kaart zetten (goed onderwijs)
● We zorgen dat we onze zaakjes op orde hebben (voldoen aan regel en wetgeving)

Een korte toelichting op deze uitgangspunten.
Goed voor onszelf zorgen:
Met goed voor onszelf zorgen kunnen we beter voor de kinderen zorgen en gaan we voor
beter onderwijs. Met goed voor onszelf zorgen doel ik op een fijne, veilige werksfeer,
waardering en erkenning voor elkaars kunnen, heldere verwachtingen van diverse
functies, ruimte voor groei, werken in een mooie omgeving met goede materialen.

Ons Jenaplanonderwijs op de kaart zetten:
Duidelijk profileren wie en wat wij als school zijn, wat wij goed vinden van
Jenaplanonderwijs! Wat verwachten we van elkaar en wat mogen ouders van ons
verwachten. We moeten nadenken over de toekomstige ouder om te werken aan een
stabiele instroom van nieuwe kinderen. Ouders die bewust kiezen voor een goede
Jenaplanschool.



Voor nu zijn we gestart met ons rekenonderwijs onder de loep te leggen. Een externe
partij doet onderzoek, wat doen we goed en wat moet beter. Een nieuwe rekenmethode
voor het komende schooljaar,  gaan we doen.

We zorgen dat we onze zaakjes op orde hebben:
Op dit moment ben ik met Eva in kaart aan het brengen welke documenten en
beleidsstukken er aanwezig zijn. Er wordt door een extern bedrijf gecheckt of we aan alle
veiligheidseisen voldoen. Veiligheid is voor mij prioriteit nummer 1.

Een schoolleider met koffie-skills
Het zal u vast niet zijn ontgaan maar in onze mooie nieuwe keuken staat een belachelijk
groot espresso-apparaat met een veel te grote bonenmaler. Het maken van lekkere
koffie is ook een liefhebberij van mij. Ik ben blij dat mijn koffiemachine in onze nieuwe
keuken past en ik ben inmiddels de koffieliefhebbers van het team regelmatig in de
watten aan het leggen met een fijne cappuccino of espresso.

Ik wil ook u uitnodigen voor een cappuccino start of espresso break om met elkaar te
praten over onze school, Jenaplan, profileren, onderhoud, onderwijs, dromen en kansen
voor onze school en dus onze kinderen. Voor een eerste moment stel ik voor donderdag 1
december 8.45 tot 9.15 uur. Laat u me even weten of u er bent?
Martijn

De livestream van het muziekfeest was een succes. Deze zal na het weekend worden
afgesloten. Dus geniet nog van dit moment voordat het weg is.

Pyjama-zingen groep 1 t/m 4

Gisteravond mochten de kinderen van
groep 1 t/m 4 in hun pyjama naar
school komen. Het was best een
beetje spannend zo in het donker,
maar eenmaal binnen was het warm
en knus. De schoentjes stonden al
klaar, de juf heeft een verhaal
voorgelezen en begeleid door Martijn
op zijn accordeon werden er liedjes
gezongen. En dat de kinderen lief zijn
geweest en goed hebben gezongen
hebben Sint en zijn Pieten goed
meegekregen, want vanmorgen zat er
in alle schoenen een cadeautje.



Inschrijven broertjes/zusjes

Om een duidelijk beeld te krijgen van de leerlingaantallen voor de komende jaren willen
wij ouders vriendelijk verzoeken om broertjes en zusjes aan te melden. U kunt een
aanmeldingsformulier krijgen bij Eva (administratie).

Oproep Kerst

kerstkoor
Welke, bij voorkeur mannelijke, ouder wil zich aansluiten bij het ouder-kerstkoor? We
oefenen twee keer met elkaar en zingen op 22 december kerstliederen in de groepen.
Heb je interesse, neem dan contact op met Joanne Freeve (06-30165096).

kerstversiering
Woensdagochtend 7 december zal de ouderraad de school in kerstsfeer gaan brengen.
Zij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Op vrijdagochtend 23 december wordt alles
weer opgeruimd. Ook dan is een paar extra handen zeer welkom. We zien u graag!

Belangrijke data
December
vrijdag 2 december Sinterklaasfeest
maandag 12 december Studiedag, alle kinderen vrij
donderdag 22 december Kinderen om 12.00 uur uit

Kerstdiner
vrijdag 23 december 12.00 uur start kerstvakantie

Namens het team
een heel goed weekend gewenst!


