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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,

Wat een mooie dag vandaag, de hele school is in de ban van het Sinterklaasfeest. Ik zie
prachtige dansjes van de jongsten in roze pietenpakjes, gezichtjes vol spanning en
plezier. De oudsten vieren in de groepen met mooie surprises waar veel aandacht en
werk aan is besteed. Ook hier zie ik de spanning en plezier op gezichten van de
kinderen, welke surprise is voor wie, wat zal het cadeau zijn?

De Sint en twee pieten kwamen vanmorgen met een imposante vrachtwagen naar
school. Voor Lis een grote verrassing want zij herkende haar vader als chauffeur.

Alle kinderen en enkele ouders stonden op het plein te wachten. Met zijn allen hebben
we gezongen en gedanst. Renate deed de muziek waardoor het een waar pleinfeestje
werd. In school werden de mooiste liedjes, versjes en dansjes aan Sint getoond.
Overigens ben ik ontzettend onder de indruk van onze Sint. Ik denk dat de onze de echte
is en dat alle andere scholen het met een hulpsint moeten doen.



Deze week hebben we in de MR-vergadering het jaarplan vastgesteld. Met dit plan
beschrijven we onze doelen voor dit schooljaar. Het is ook een document welke ons
helpt te kaderen, keuzes te maken in alles waar we in willen groeien. Hiermee is het
verantwoordingsdocument en een planningsdocument maar ook een
werkdrukdocument. Daarmee gaan we goed voor onszelf zorgen. We maken doordacht
keuzes.

Een kort inzicht van ons plan:

Wij maken als school een jaarplan. Het jaarplan geeft ons de gelegenheid eerdere
activiteiten te evalueren en te borgen, concrete activiteiten te benoemen die dat jaar
plaats zullen vinden en de meerjarenplanning zo nodig bij te stellen. In het jaarplan
komt naar voren aan welke doelen wordt gewerkt, welke activiteiten worden uitgevoerd,
het tijdpad waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, wie betrokken zijn, wie
verantwoordelijk is voor het proces, wanneer het doel bereikt moet zijn en hoe en
wanneer de activiteiten geëvalueerd worden (PDCA). Het schooljaarplan wordt met de
MR besproken en gecommuniceerd met ouders. Ons plan is gebaseerd op:

● goed personeelsbeleid (goed voor onszelf zorgen)
● goed onderwijs (ons Jenaplanonderwijs op de kaart zetten)
● goede verantwoording (we voldoen aan regel en wetgeving)

We hebben doelen opgesteld over; werken aan opbrengsten Taal en Rekenen vanuit
onze ambitie doelen, we hebben voor het nieuwe schooljaar een nieuw kind
volgsysteem en een nieuwe rekenmethode, we hebben een beleidsplan Burgerschap,
we gaan met een tussenrapport werken (het oude voldoet niet aan de
AVG-verplichtingen), we hebben een (deel van een) beleidsplan Taal, er is een
vastgesteld protocol Sociale veiligheid, we doen onderzoek naar aanbod voor kinderen
die cognitief meer aankunnen, we hebben een kwaliteitskaart IPC, Cultuur en Lezen. We
willen in jaar 2023 nieuw meubilair voor de kinderen. Onze MR-ouders benoemen de
hoeveelheid aan opdrachten ambitieus.

Donderdag had ik met een groepje ouders ‘de cappuccino break’. We hadden een
waardevolle kennismaking en een goed gesprek over Jenaplan onderwijs. Vanuit het
eerste basisprincipe hebben we met elkaar gesproken over ‘hoe het kind op Vlinderbos
uniek mag zijn’. Hoe we hierin verschillen van de scholen om ons heen, hoe het ook
moeilijk is aan deze zo belangrijke waarde de juiste woorden en inhoud te koppelen.

Wat ik mooi vind: alle scholen houden rekening met verschillen maar op Vlinderbos
gaan we uit van verschillen.

Ik nodig u van harte uit voor een volgende cappuccino start, vrijdagochtend 16
december start van de schooldag (laat u me even weten of u er bent?).

Martijn



Bedankt!

Tijdens het sinterklaasfeest hebben alle kinderen mogen smullen van het strooigoed.
Jumbo Wilnis is de sponsor van de helft van al het strooigoed! Jumbo bedankt!!

Controleren op hoofdluis
Er zijn bij een luizencontrole thuis hoofdluis geconstateerd bij kinderen uit verschillende
groepen. Wij waarderen het zeer dat zij dit heeft gemeld op school. Wij willen alle
ouders verzoeken uw kind(-eren) regelmatig te controleren. Op die manier kunnen we
een uitbraak voorkomen. Voor meer informatie over hoofdluis en de behandeling
daarvan verwijzen wij u naar onderstaande link:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

Herhaalde 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
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

maandag 26 december
t/m vrijdag 6 januari kerstvakantie

Januari 2023
dinsdag 17 januari

t/m dinsdag 31 januari Cito-toetsen groep 3 t/m 8

Namens het team
een heel gezellig weekend gewenst!

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

