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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,

Het was een mooie laatste week van 2022. Waardevol om samen deze week te vieren.
Ik heb genoten van de mooi aangeklede kinderen, de prachtig gedekte tafels, het
kerstkoor, alle optredens van de kinderen in de ochtend, de prachtig aangeklede
school, het fijne feestje welke ik met het team mocht vieren. Ik ben werkelijk onder de
indruk van hoe we samen school zijn.

Graag geef ik u terug wat ik van ouders, kinderen en team heb gekregen op mijn vraag;
“Wat maakt Vlinderbos uniek”?

Kinderen:

● iedereen mag zichzelf zijn
● niemand is alleen
● er zijn nauwelijks ruzies en anders wordt het snel en goed opgelost
● de juffen helpen goed
● feestdagen
● we hebben een tijdscapsule
● IPC

Team:

● warm welkom
● openheid van de kinderen, jezelf mogen uiten, jezelf mogen zijn
● stamgroepen, kringen, podium
● veerkracht van het team en de kinderen
● jezelf mogen zijn
● hussels met jong en oud
● gezelligheid, warmte, positieve feedback
● eigen podium, creativiteit, cultuur, uitjes
● IPC, kinderraad
● een beetje eigenwijsheid (eenpitter)



Ouders:

● iedereen mag zichzelf zijn, ieder kind is uniek
● samenwerking
● ruimte voor creativiteit
● warmte
● talent van het kind staat centraal
● ouderbetrokkenheid
● mix van oud en jong
● stamgroepen en vieringen
● de conciërges

Ik kreeg ook een aantal mooie mails, enkele quotes:

De goede en prettige sfeer op Vlinderbos is in alle opzichten voelbaar en zichtbaar.
Kinderen stimuleren en accepteren elkaar, waardoor een ieder zichzelf kan en mag zijn.

Wat ik zo fijn vind aan Vlinderbos is dat ze mijn kinderen zien als meer dan hun
leerprestaties.

Nou, die heel kleine dingen als je kind ziek melden en dan van Titia woorden meekrijgen
als 'Geef haar een knuffel van me'. Het is zo persoonlijk.

Ook onze zoon hebben wij deze vraag gesteld en daar reageerde hij heel enthousiast
en positief op. Zijn eerste reactie was dat de juffen zo lief zijn.
Zelf zien wij ook dat het Vlinderbos Team (en daarmee bedoelen wij álle
meewerkenden) een sterk, enthousiast en gemotiveerd team is. Dit enthousiasme en
motivatie is Vlinderbos in brede zin.

Bij Vlinderbos is niet alleen de lesstof belangrijk. Ook hoe een kind zich veilig kan voelen
in de groep, een bijdrage kan leveren aan de groep.

Lange tijd had Vlinderbos het imago dat daar vooral veel kinderen heen gingen die
extra aandacht nodig hadden omdat ze op hun school minder goed scoorde. Maar ik
heb zelf ervaren dat elk kind (ongeacht de resultaten) extra aandacht krijgt als dat
nodig is. Ook als dat niet direct met cijfertjes en scores te maken heeft.

Ik ben er van overtuigd dat de school echt van onschatbare betekenis is voor alle
kinderen. Je wordt echt gezien. En uiteindelijk willen we dat toch allemaal: gezien
worden.

Vlinderbos geeft mij een 'rond' gevoel, als een cirkel. Vlinderbos is bijzonder omdat ik
voel dat er alles aan gedaan wordt om de keten stevig en ononderbroken te houden.
Het mooie en fijne van cirkels vind ik dat iedereen gelijkwaardig is, iedereen is inclusief.
Een cirkel geeft beslotenheid en veiligheid. Ik laat mijn kinderen met een gerust hart
achter.

Ik wens ieder een fijne vakantie en waardevolle dagen.

Martijn Staats





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

Belangrijke data
December
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

Wij wensen jullie hele gezellige feestdagen, een
goed uiteinde en een fijne vakantie!


