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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,

Wat maakt ons, ‘Vlinderbos’, uniek?

In de komende weken wil ik ouders, kinderen en team uitnodigen om met mij op zoek te
gaan naar wat ons, ‘Vlinderbos’ uniek maakt. Ik nodig ouders uit om op te schrijven, te
mailen of te vertellen waarvan zij vinden dat onze school anders is. Ik zal ook de
kinderen vragen dit te doen via de kinderraad. Ik doe dit om ons als school beter te
kunnen profileren naar buiten.

In Wilnis zijn vier scholen. Ieder met een eigen signatuur, een eigen uitstraling met eigen
waarden en eigenheid. Deze keuze is een rijkdom voor ouders, het is waardevol dat er
echt iets te kiezen valt. Een keuze zou een religieuze achtergrond kunnen zijn, christelijk,
katholiek, openbaar of bijzonder neutraal. Vlinderbos is bijzonder neutraal (een school
op algemeen bijzondere grondslag is een school met een eigen bestuur. Kenmerkend is
dat algemeen bijzonder onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de
gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke
stromingen). Toch zien we in deze tijd dat er voor ouders ook andere overwegingen zijn
om voor een school te kiezen.

Ikzelf geloof heel erg dat veiligheid ons uniek maakt of kan maken. Met name omdat we
momenteel in een niet zo veilige wereld leven (veiligheid als fysieke veiligheid,
veiligheid in jezelf mogen zijn, veiligheid in leren vanuit nabijheid, gedifferentieerd op
niveau, tempo en eigenheid, veiligheid in het beter leren begrijpen van de wereld om
ons heen zonder jezelf te verliezen).

Ik vraag u allen om met mee mee te denken en onze school als uniek in onze omgeving
neer te zetten.



Kinderraad
Ik heb vorige week met de kinderraad vergaderd. De taken zijn verdeeld, er wordt een
plan gemaakt voor een (veilig) slingertouw in de boom en er wordt nagedacht en een
terugkoppeling gemaakt naar de groepen hoe we het voetballen beter kunnen
organiseren.

Vanuit het jaarplan
Renate is gestart met het beleidsplan “Burgerschap”. Titia heeft in de teamvergadering
een stand van zaken gegeven van de acties inzake de opbrengsten evaluatie.
Vanuit het OT Rekenen zijn een drietal teamleden geformeerd om aan de gang te gaan
met een keuze ‘nieuwe rekenmethode’.

We zijn lekker bezig, fijn weekend.

Martijn Staats

Kerst

Wat genieten we van de kerstsfeer in de school. We willen alle ouders die hebben
geholpen met versieren heel hartelijk danken! Vanmorgen hebben we met elkaar het
thema Kerst geopend in hal. Er werd een prachtig kerstverhaal voorgelezen over
warmte, licht en zorgen voor elkaar. De komende twee weken staan er nog veel meer
kerstactiviteiten op het programma, de brief van kerstcommissie heeft u afgelopen
woensdag via Social Schools ontvangen.



Schoolbibliotheek

Tijdens de kinderboekenweek konden ouders en kinderen een boek sponsoren voor de
schoolbibliotheek. We zijn ontzettend blij met al deze nieuwe boeken. De kinderen
mogen natuurlijk als eerste hun eigen gesponsorde boek lezen.

Eerder heeft u kunnen lezen dat de ouderraad een bedrag van €600 heeft aangeboden
voor de schoolbibliotheek. De helft is inmiddels besteed om prachtige boeken van aan
te schaffen. We willen de ouderraad hiervoor ontzettend bedanken!

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!


