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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,

Helaas moet ik starten met verdrietig nieuws. In de vakantie heeft Willem twee
bloedingen in zijn hersenen gehad, deze zijn ontstaan door een aangeboren
vervorming van een bloedvat. Voor Willem resulteert dit in een tinteling/verdoofdheid in
een deel van zijn lijf en een grote vermoeidheid. Willem is thuis en is hier begrijpelijk erg
van ontdaan. Willem zal de komende periode niet op Vlinderbos zijn. Ook wij zijn
ontdaan en leven erg met Willem mee. Mocht u een kaartje, bloemetje of iets anders
aan Willem willen sturen kunt u dat op school afgeven. Wij zullen zorgen dat het bij
Willem komt.

De school is deze week prettig gestart. De stamgroepleiders hebben met de kinderen
alle verhalen van de vakantie gedeeld en zijn weer met het werk gestart. De basisbouw
gaat aan het werk met het poppentheater en de middenbouw met de actieve planeet
(vulkanen enzo).

Neemt u graag de tijd om even op het podium te kijken naar de creatieve werken van
onze bovenbouwers. Als oud klimsporter viel mij gelijk de klimmuur op, maar ook het
hotel moet u gezien hebben.

Financiën
De begroting voor 2023 is vastgesteld. We begroten dit jaar met een negatief resultaat
van 50.000 euro. Dit tekort ontstaat voornamelijk door extra investeringen in het
onderhoud van ons gebouw en zullen we uit onze onderhoudsreserve halen. De
afgelopen jaren is er voldoende reserve opgebouwd (en onderhoud uitgesteld) dus
kunnen we deze stap verantwoord nemen. Een belangrijk signaal in de begroting is een
licht teruglopend kindaantal. Als bestuur hebben we gekozen hier snel op te acteren en
in de begroting hebben we diverse beleidskeuzes gemaakt. We hebben ervoor gekozen
geen nieuw personeel aan te trekken. Het vertrek van Nikki zullen we dus intern invullen.
We willen een groei van het kindaantal en daarom gaan we onze omgeving beter laten
zien wat voor mooie school we zijn, een plek waar kinderen leren in verwondering,
verbinding en liefde.
Als eenpitter is het erg belangrijk dat we onze financiën goed op orde hebben, daarom
zullen we in het eerste kwartaal van dit jaar een financiële risicoanalyse laten maken.



De nieuwsbrief zullen we vanaf nu om de week gaan versturen. We zien dat Social
Schools een belangrijke plaats heeft gekregen om u te informeren over alles wat er in
de groep van uw kind gebeurt. In deze nieuwsbrief zal ik u vooral informeren over de
ontwikkelingen van onze school.

Martijn Staats

Ouders Lokaal

Onderstaand vindt u een greep uit de aankomende activiteiten georganiseerd door Ouders
Lokaal. Alle activiteiten zijn gratis. Voor een volledig overzicht van onze activiteiten zie:
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten

19 januari Zoom workshop Word de ouder die je wél wilt zijn

25 januari Natuurbeleving bij Mama Lokaal Abcoude

27 januari Natuurbeleving bij Mama Lokaal Mijdrecht

30 januari Workshop Vaardigheden van het puberbrein in Mijdrecht

2 februari Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding

3 februari Alles over slapen bij Mama Lokaal Mijdrecht

7 februari Zoom Workshop De 9-Jaarsfase

Welkom!
Wij heten Mia van harte welkom in de Dolfijnengroep en wensen haar een fijne tijd op
Vlinderbos!

Belangrijke data
Januari 2023
dinsdag 17 januari

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

Februari 2023
woensdag 8 februari Rapporten mee
maandag 13 februari

t/m vrijdag 17 februari Rapportgesprekken
woensdag 15 februari Studiedag, alle kinderen vrij
donderdag 23 februari Vlinderfeest

12.00 uur start Voorjaarsvakantie

vrijdag 24 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-word-de-ouder-die-je-w%C3%A9l-wilt-zijn
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/natuurbeleving-winter-bij-mama-lokaal-abcoude
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/natuurbeleving-winter-bij-mama-lokaal-mijdrecht
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-vaardigheden-van-het-puberbrein
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-3
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/inspirerend-kopje-koffie-bij-mama-lokaal-mijdrecht-2
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-de-9-jaars-fase

