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Beste ouders en verzorgers van Jenaplan Basisschool Vlinderbos,

In het teamoverleg spraken wij over ‘het kind of de leerling’.

Al tijdens mijn sollicitatieprocedure bij het doorlezen van diverse stukken van de school
viel het mij op dat er veelvuldig wordt gewisseld in het gebruik van het woord ‘kind en
leerling’. In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat het gebruik van woorden belangrijk
zijn in hoe je als team een beeld geeft van wie je als school bent. Ik vind het dus
belangrijk dat wij als team een eenduidig beeld gaan geven over ons onderwijs. Dat is
een mooi proces dat we de komende jaren gaan oppakken want natuurlijk gaat het om
de onderliggende waarden. Woorden geven een uiting van een gedragen gezamenlijke
visie.

Wat vind ik?; Ik spreek graag over het kind. Met het woord kind beschouw ik de totale
mens, hoofd, hart en handen. Ik vind het belangrijk dat kinderen rekenen en taal leren
en leren omgaan met elkaar. In de kringen krijgen de kinderen instructie van de
stamgroepleider volgens het EDI-model, de cursus. De geleerde kennis en
vaardigheden zijn nodig om de wereld te kunnen ontdekken, de actualiteit van dichtbij
en veraf ofwel, wereldoriëntatie. Op Vlinderbos gebruiken we daarvoor IPC, zodat we
een volledig aanbod kunnen verantwoorden. De ruimte welke kinderen krijgen binnen
de IPC voor eigen leervragen is een interessante onderzoeksvraag voor mij en het team.
Ook interessant om het filmpje van het NJPV te bekijken voor een mooi volledig beeld:
https://www.youtube.com/watch?v=akwQPRIK36I&t=182s

Na mijn eerste vraag aan ouders, team en kinderen over waar de school uniek in is zou
ik een vervolgvraag willen stellen.
Wat verwacht u als ouder van de school, wat wilt u dat uw kind op school leert?
Graag ontvang ik uw reacties via de mail, in gesprek ergens tussendoor in de komende
weken, of tijdens de cappuccino-start op vrijdagochtend 3 februari start van de
schooldag.

Vorige week was er een bestuursvergadering. In deze vergadering is de interim-periode
geëvalueerd, heb ik de afgelopen weken verantwoord aan de toezichthouders op
gebied van onderwijs, financiën en personeel en hebben we met elkaar gesproken over
het formatieplan en het koersplan.

https://www.youtube.com/watch?v=akwQPRIK36I&t=182s


Diverse teamleden zijn deze week naar de NOT geweest. Dit is een beurs specifiek voor
het onderwijs waar een mooi aanbod is van alle nieuwe ontwikkelingen op
onderwijsgebied. Drie stamgroepleiders zijn naar een opleidingsdag van de
Kanjertraining geweest en onze gedragsspecialist is naar een conferentiedag Gedrag
geweest. Dit zijn waardevolle voorbeelden hoe het team zichzelf aan het
professionaliseren is.

Wat zeker vermeldt moet worden is de flexibiliteit van Renate en Titia die op deze dagen
van afwezige collega’s bereid zijn de stamgroepen over te nemen. Dank daarvoor.

Martijn Staats

Hoofdluis

We krijgen de laatste tijd weer vaker meldingen van ouders die bij controle hoofdluis en
neten bij hun kinderen hebben geconstateerd. We waarderen het zeer dat ouders thuis
controleren en bij aanwezigheid van luizen en/of neten dit aan ons laten weten. Wij
kunnen dan de ouders van de desbetreffende groep van deze kinderen vragen extra
alert te zijn. Op dit moment zijn er meldingen vanuit meerdere groepen. Om een
verdere uitbraak te voorkomen verzoeken wij alle ouders de kinderen de komende tijd
extra te controleren.

Voor meer informatie over hoofdluis en de behandeling daarvan verwijzen wij u naar
deze link: https://www.rivm.nl/hoofdluis

Op tijd beginnen

Onze stamgroepleiders hebben met elkaar gesproken over het belang om op tijd te
starten. Als iedereen binnen is en leerkracht is begonnen, is het fijn om in rust met de
kinderen de dag op te starten. We willen jullie allemaal dan ook vragen ons hierin te
ondersteunen. Dit kunt u doen door op tijd op school te zijn en tijdig het lokaal weer te
verlaten zodat de kinderen plaats kunnen nemen in de kring. We willen graag om 8.45
uur begonnen zijn! Bij voorbaat dank!!

Nationale voorleesdagen

Vandaag zijn de voorleesdagen voor de groepen 1 t/m 4 gestart.
Enkele ouders hebben vanmorgen heerlijk voorgelezen aan
groepjes kinderen.

Wist u dat voorlezen heel belangrijk is?
Dat hoeft helemaal niet lang te zijn. Onderzoek toont aan dat
een kind met 10 tot 15 minuten per dag al duizend nieuwe
woorden per jaar leert! Meer informatie en leuke tips vindt u op
de website van Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.

https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.bibliotheekavv.nl/voorleesdagen.html


In de groepen 5 t/m 8 besteden we aandacht aan de poëzieweek.
Het lezen van gedichten is namelijk ook heel leuk! Ook hebben we
dagelijks een echte 'masked voorlezer'. Rara wie is deze juf....?

Welkom!
Wij heten Colin van harte welkom in de Beestenboel en wensen hem een fijne tijd op
Vlinderbos!

Belangrijke data
Januari 2023
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

Namens het team van Vlinderbos
een heel fijn weekend gewenst!


