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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,

Op naar de laatste schoolweek van 2022 en dat is voelbaar. Het is heel sfeervol in de
school. Er wordt gezongen, er worden kerstverhalen voorgelezen, de mooiste
kerstwerkstukken gecreëerd en gepresenteerd. Wat was het woensdag fantastisch dat
zoveel grootouders de kinderen hebben geholpen bij de kerstcarrousel. Dat zijn
prachtige momenten op Vlinderbos en maakt ons samen school, (groot)ouders,
kinderen en team. We leren kinderen hoe waardevol het is om samen met anderen te
zijn, leren en werken.

Ik heb deze week van veel ouders een reactie gekregen op mijn vraag ’Wat maakt
Vlinderbos uniek?’. Voor mij heel belangrijk om dit van ouders terug te krijgen, zo krijg ik
steeds meer inzicht in wat voor ons zo waardevol is. Ik zal volgende week proberen om
van alles wat ouders, team en kinderen mij hebben teruggegeven een verhaal te
maken.

Maandag op de studiedag is er hard gewerkt.
Renate heeft met de verschillende bouwen de laatste aanpassingen gedaan aan het
(tijdelijke) rapport. Het huidige rapport heb ik vanwege AVG-verplichtingen moeten
stoppen en omdat we graag gaan werken met iets nieuws (portfolio?) hebben we
besloten voor dit jaar en komend jaar met een tussenrapport te werken. Dit rapport lijkt
erg op het huidige maar zal gewoon in de veilige ICT-omgeving van de school
gemaakt en opgeslagen worden. Het bestaat uit een kindblad (stukje van uw kind), een
resultatenoverzicht (cito en de methodetoetsen) en een geschreven gedeelte van de
stamgroepleider.
Eva heeft gezorgd dat we ParnasSys met een tweestapsverificatie moeten gaan
openen (ook zo’n AVG-dingetje).
De stamgroepleiders van de bovenbouw hebben met elkaar het rekenprogramma voor
de komende weken uitgewerkt.
De nieuwe meubilair commissie heeft een start gemaakt, de stamgroepleiders van de
basisbouw hebben nieuwe materialen gekozen voor in de hoeken.
Anja heeft in haar rol van gedragsspecialist een presentatie gegeven van haar
overzichtsdocumenten en heeft een start gemaakt met de incidentenregistratie.



Ik ben gestart met mijn vier ideeën om ons onderwijs nog mooier te maken.
Dit zijn de werktitels:
Een atelier, een ruimte in de school (Tovertuin) waar kinderen aan het werk zijn met het
creëren van kunst. Het is een mooie uitnodigende omgeving die aanzet tot creatief
denken en ontwerpen. Een dag in de week helpt Eefke de kinderen, de andere dagen is
het atelier beschikbaar voor de andere stamgroepen.
Het schooltheater, een ruimte waar kinderen kunnen en mogen performen, er is goed
geluid, licht en een chique podium. Voor vieringen met zijn allen maar ook voor een
klein toneeltje, dansje of liedje van de stamgroep tussendoor.
Een pluk- en ontdektuin, de achtertuin toveren we om in een groene oase waar
kinderen buiten kunnen werken en leren. Wroeten in de aarde, tomaatjes, sla of radijsjes
kweken en een eigen soepje maken in de kampvuurkuil.
Leerstraten, we gaan onze gangen veranderen in leerstraten, dit is een omgeving
welke als verlengde van de schoolwoonkamer (de klaslokalen) ingezet kan worden om
kinderen zelf verantwoordelijk te laten werken en leren. Dit geeft ons nog meer de
mogelijkheid om aan de verschillende leerbehoeften van kinderen tegemoet te komen.
Ik heb met het team besproken dat de voorwaarde van deze vier ideeën nihil belastend
mag zijn voor het team. Het schooljaarplan is al voldoende ambitieus. Ik zal vooral een
beroep doen op beide conciërges en op de ouders. Luciën Verheul (vader van 3
kinderen op Vlinderbos) is al hard aan het werk voor school om het mooiste geluid, licht
en podiumdoek te vinden passend binnen ons budget.

Mocht u mee willen denken? Ik hoor het graag.
(p.s. Heeft u al gezien hoe mooi de schoolwoonkamer van de Blitskikkers aan het
worden is met een opgeknapte wand en een splinternieuw digibord? Dank aan Willem
en Hasan voor hun harde schilderwerk en aan Yasmijn en de kinderen die zo flexibel
waren om ook even uit de groep te zijn.)
Martijn Staats

Feestbeesten

Het thema in de Blitskikkers en Dolfijnengroep is “tradities en vieringen”. Tijdens de
lessen beeldende vorming was de opdracht om feestbeesten te maken. En
feestbeesten zijn het geworden!! Om nog preciezer te zijn: Kerstfeestbeesten! Ze staan
nu daar waar ze het liefst willen zijn: in onze sfeervolle gangen en op ons mooi versierde
podium, bij de kerstbomen.



Kerstcarrousel

Woensdagochtend stond de kerstcarrousel op het programma. Alle kinderen van groep
5 t/m 8 hebben door elkaar en met elkaar kerststukjes, kerstkaarten en kerstknutsels
voor in de boom gemaakt. Opa’s en oma’s mochten meedoen. Wat was het een
gezellige ochtend.

Interview met directeur bestuurder Martijn Staats

Martijn is inmiddels alweer drie maanden aan de slag op Vlinderbos. Hoogste tijd om
wat persoonlijke vragen te stellen. En wie kunnen dit beter dan de kinderen. Charlotte,
Nova en Hidde uit de Spotlights hebben hem geïnterviewd.

Hoe was u zelf op de basisschool?
Ik zat vroeger op de Torenveld dat later is veranderd in de Toren. Die naam mochten
de kinderen zelf bedenken. En ik weet nog goed dat ik als kleuter op een bankje moest
zitten en dat de juf zei dat iedereen die naar groep 3 ging mee moest lopen, maar ik
wist niet dat ik mee mocht. Ik denk dat dit kwam omdat ik of niet goed had opgelet of
dat het niet goed was uitgelegd. Het schoolwerk zelf boeide me niet zo. Want in die tijd
zei de juf iets en dan schreef je wat op dus ik begreep er niet zoveel van. Ik hield erg
van voetballen en rondrennen en mijn beste vriendje heette David.

Wat zijn uw hobby’s?
Ik hou erg van gitaarspelen. Daarmee ben ik begonnen op mijn 18de, ik heb het mezelf
een beetje geleerd. En als ik iets niet wist vroeg ik het aan mijn vrienden die ook gitaar
speelden of ze kwamen naar mij toe met de vraag ‘Hé, wil je nog wat leren?’.
Op mijn 18de kocht ik een elektrische gitaar, een rode, die vond ik erg mooi. Later
leerde ik op een contrabas te spelen. Ik heb ook nog in een paar bandjes gespeeld
maar daarna ben ik gestopt omdat ik het wilde doen als hobby en niet als werk. Ik
verdiende er ook niet veel geld mee dus toen ging ik iets anders doen.
Ik hou van het maken van koffie.
Ik hou ook van bergen, daarom heb ik vroeger ook geklommen.



Waarom bent u directeur geworden?
Ik was eerst meester voor groep 7 en 8 maar eigenlijk vond ik dat niet zo leuk. Dus
daarom ging ik naar groep drie en dat vond ik veel leuker. Toen was ik al zo lang
meester en dacht ik ‘ik wil wel wat anders en nu zit ik hier’.

Wat doet u als directeur?
Lastige vraag, ik zorg dat de samenwerking tussen de juffen goed gaat en dat de
kinderen goed onderwijs krijgen en zich veilig voelen. En ik zorg voor het geld.
Bijvoorbeeld de spullen die al de leerlingen nodig hebben, moeten wel in het budget
passen. Daar zorg ik allemaal voor.

Wat is een jenaplanschool volgens u?
Een jenaplanschool is een school waar kinderen aardig en respect voor elkaar hebben
en ook dat alle kinderen leren samenwerken.

Er hebben ook nog een paar kinderen hun mening geven.
Aïsha uit de Spooky’s:
Ik vind dat hij een erg goede directeur is met leuke hobby’s.
Ike uit de Spooky’s:
Ik vind hem ook een leuke en vrolijke directeur met veel ambitie voor deze school.
Prince uit de Spotlights:
Hij is aardig. Ik zit in de kinderraad en we vergaderen samen. Hij is niet heel streng,
maar wel goed streng.

Heeft u nog plannen voor Vlinderbos?
Ik vind het al een hele mooie school! Eigenlijk zou ik bijna niks willen veranderen,
behalve het touw waar je zo lekker aan kunt schommelen en hangen. Die wil ik wel
graag gaan ophangen. Verder ben ik nog aan het nadenken over een paar andere
ideeën om Vlinderbos nog leuker te maken.

Natuurlijk is Martijn ook benieuwd naar wat de interviewers van Vlinderbos vinden.
Zij vinden Vlinderbos een fantastische school. Hier mag iedereen zichzelf zijn, je mag
eigenlijk doen wat je wilt. Je krijgt de hulp die je nodig hebt. Leren is hier fijn, we zoeken
ezelsbruggetjes met elkaar. We werken hier echt samen en we zijn aardig voor elkaar.



Welkom!
Wij heten Zoë in de Bijenkorf en JoJo in de Dolfijnengroep van harte welkom en wensen
hen beiden een fijne tijd op Vlinderbos!

Belangrijke data
December
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!


