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Datum: Maandag 18 februari 
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen op Vlinderbos 
Deze week hebben de eerste leerkrachten bij elkaar een 
klassenbezoek gedaan. De reacties zijn positief en ze ervaren het als leerzaam en vinden het fijn 
om met en van elkaar te leren.  
Op woensdag 13 februari is Ina Cijvat, van de PO raad, voor de laatste keer op school geweest. Zij 
heeft samen met Leontine en Renate alle punten nogmaals besproken en samen hebben we 
gekeken of alles in het plan van aanpak is opgenomen. We kregen een compliment en we hebben 
er alle vertrouwen in dat dit team met het huidige MT deze klus gaat klaren. 
 
Deze week zijn ook de groepsbesprekingen geweest. Dit gesprek is tussen de leerkracht en de 
intern begeleider. Samen kijken ze naar de behaalde resultaten en geven antwoord op de vraag: 
”Wat zegt dat nu over mijn onderwijs en aan welke doelen ga ik werken in de komende 
weken/maanden?” 
 
Deze week is Leontine op vakantie, zij zal de week erna werken (jullie voorjaarsvakantie) aan het 
schrijven van de documenten die nodig zijn binnen het proces. Volgende week vrijdag dus geen 
update in deze rubriek.  
 
Ik wens jullie alvast een hele fijne vakantie toe en tot 4 maart.  
 
 
‘De Regel van de Week’ 
 

 
 



 
Personeel 
Daniëlle: 
Beste ouders en verzorgers,  
 
In de afgelopen jaren ben ik naast het verzorgen van onderwijs op Vlinderbos altijd bezig geweest 
met mij te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun plek voelen binnen de school 
en zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Daarom heb ik een studie remedial teacher en 
intern begeleider gedaan en ben ik inmiddels gestart met de master orthopedagogiek. Dit maakt dat 
er andere deuren voor mij zijn opengegaan.  
Per 1 april zal ik werkzaam zijn op een nieuwe school als intern begeleider, waar ik mijn ambities 
verder kan ontwikkelen. Dit betekent dat mijn werkzaamheden op Vlinderbos zullen stoppen op 29 
maart. Ik besef dat dit een enorme impact heeft op de groep, maar ik hoop er nog een fijne tijd van 
te kunnen maken met de kinderen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Danielle Veenhof  
 
 
Belangrijke data 
Donderdag 21 februari Vlinderfeest 
Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart Voorjaarsvakantie 
Vrijdag 15 maart School gesloten i.v.m. landelijke staking 
Vrijdag 22 maart Juffenverjaardag 
Zaterdag 30 maart Kledingbeurs 


