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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Afscheidsavond groep 8 
Dinsdagavond was onze jaarlijkse afscheidsavond. Traditiegetrouw met een musical die 
met veel enthousiasme werd opgevoerd. Na afloop een gezellig een hapje en een drankje, 
even een frisse neus halen en daarna begon deel 2 van de avond. Als eerste wilde Julian 
het woord. Hij sprak de hele zaal toe om iedereen te bedanken voor alle hulp met zijn 
pdd-nos. Wat een prachtig, ontroerend moment was dat. Daarna hebben alle teamleden de 
kinderen toegezongen en de bovenbouwleerkrachten hadden voor elk kind een persoonlijk 
woordje. Vanmorgen kregen wij van een ouder een mailtje die omschrijft hoe zij de avond 
heeft ervaren: 
“ Er waren een aantal momenten dit jaar waardoor ik het speciale Vlinderbosgevoel mocht 
ervaren en weer even ten volle besefte wat voor een geweldige school Vlinderbos is en 
waarom wij de overstap van school destijds hebben gemaakt. Gisterenavond, de 
musicalavond kwam daarbij. Genieten van de sfeer, de kinderen, de uitvoering. Nooit 
gedacht dat rond de klok van half 11, de avond werd afgesloten met datgene wat voor mij 
Vlinderbos zo geweldig maakt: het kind centraal zetten door het kind letterlijk centraal te 
zetten en persoonlijk afscheid te nemen van het kind en zijn ouders. De wijze waarop het 
kind werd toegesproken over hoe hij/zij zich heeft laten zien in al die Vlinderbosjaren vond 
ik een rijkdom waar zoveel kennis en liefde uit sprak.  
Diepe buiging! “ 
 
 
Kwaliteitszorg 
Zoals beloofd in een vorige nieuwsbrief ontvangt u van ons een samenvatting van de 
ouder- en leerkrachtenenquête. 
 
Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek 
In april hebben we u gevraagd mee te doen aan ons oudertevredenheidsonderzoek. Graag 
willen we u bedanken voor uw deelname. Het percentage ouders dat heeft deelgenomen 
aan het oudertevredenheidsonderzoek was 58% en dat is een goede respons. De 
deelname was anoniem. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau 
dat gespecialiseerd is in onderzoeken op basisscholen (WMK –PO). De onderwerpen die 
aan bod kwamen, zijn onder andere de kwaliteitszorg, het leerstofaanbod, het pedagogisch 
en didactisch handelen, het schoolklimaat en de actieve en zelfstandige rol van leerlingen. 
U heeft de school beoordeeld met een rapportcijfers 8; een uitslag waar het team van 
Vlinderbos trots op is. De uitkomsten geven ons als Vlinderbosteam goed inzicht in de 
verbeterpunten en de zaken die we moeten vasthouden omdat u deze als ouders 
waardeert. In een willekeurige volgorde zullen we een aantal uitkomsten met u delen. 
  



Waarover bent u tevreden (in willekeurige volgorde): 
● Het leerstofaanbod: de aandacht die het team besteed aan thema’s en 

projecten; 
● De lestijden en dat er weinig lesuitval is; 
● Het pedagogisch handelen van de leerkrachten en het contact tussen de 

leerkracht en de leerlingen; 
● Kinderen worden uitgedaagd door de leerkracht om zelfstandig te werken; 
● Kinderen voelen zich veilig in de klas; 
● De sfeer, zorg en aandacht. 

  
Wat kan er volgens u beter (in willekeurige volgorde): 

● De school ziet er verzorgd uit; 
● De school ziet er gezellig uit; 
● De school geeft adviezen hoe ik mijn kind kan helpen; 
● De school informeert mij over resultaten van mijn zoon/dochter; 
● Op school wordt er regelmatig aandacht besteed aan andere culturen en 

buitenschoolse activiteiten. 
  
Aan de slag 
De uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek zijn besproken in een 
ouderwerkgroep, het bestuur en het Vlinderbos team. Voor het komende schooljaar zijn er 
twee verbeterpunten gekozen die als laagste door u werden beoordeeld. Daarmee gaan we 
als Vlinderbosteam graag aan de slag. Het eerste punt is een opgeruimde en verzorgde 
school met een rustige en eenduidige uitstraling die aansluit bij ons didactische en 
pedagogische handelen. Ook gaan we onze informatie verbeteren en een nieuwe 
informatielijn opzetten, zodat we u als ouders beter informeren over wat er in de stamgroep 
van uw kind gebeurt. 
  
Heeft u nog vragen? Wilt u meer weten of u wilt meedenken over een van deze 
verbeterpunten? Loop dan even langs bij Titia of Renate 
  
 
Vanuit het bestuur 
25 jaar Vlinderbos 
Kort ga ik terug in de tijd, niet naar 25 jaar geleden toen Vlinderbos werd opgericht, maar 
naar het begin van dit schooljaar. Het was een opening van een schooljaar dat we nog niet 
eerder meegemaakt hebben, een heel feestelijke start. Een week lang  activiteiten rond ons 
25-jarige bestaan, een film met onze kinderen terug in de tijd en bovenal veel toewijding en 
aandacht van ons Vlinderbosteam. Het was een mooie start van een bijzonder jaar voor 
Vlinderbos; groeiend in leerlingaantal, Titia en Renate die samen de leiding op zich hebben 
genomen, onderwijsvernieuwing vanuit ons team  en ook een bestuur met 2 nieuwe 
toetredende leden. 
Nadat het bestuur in juli 2017 afscheid heeft genomen van haar voorzitter Sander Sneiders 
en inspelend op vertrek van nog eens 2 bestuursleden aan het einde van het komende 
schooljaar 2018/19, is besloten om reeds bij de start van het afgelopen schooljaar 2 nieuwe 
bestuursleden aan te stellen. Wij zijn blij dat Jeannine Richardson (moeder Taete en Jeisa) 
en Judith Groen (moeder Jasmijn en Sophie) tot het Vlinderbos bestuur zijn toegetreden. 
Een van de belangrijkste doelstellingen van het bestuur was de continuïteit van directie 
Vlinderbos veiligstellen na het vertrek van onze vorige directeur. Hierbij een groot 
compliment naar Titia en Renate voor hun invulling van de directiepositie. Samen met het 
team hebben zij Vlinderbos dit jaar sturing gegeven en het weer een hele fijne school laten 



zijn. In overleg met Titia, Renate en het team hebben we als bestuur begin 2018 besloten 
op zoek te gaan naar een nieuwe directeur. Na het gezamenlijk opstellen van het profiel 
met het team, bestuur en MR is de procedure gestart en zijn we momenteel bezig met het 
voeren van enkele gesprekken. De procedure is nog niet afgerond en zodra de juiste 
kandidaat gevonden is laten wij u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten. Nu de vakantie voor 
de deur staat zullen de activiteiten rond Vlinderbos ook tot stilstand komen. Dit is echter 
niet helemaal waar, er gaat een groot en impactvol project van start bij Vlinderbos. Het 
Groene Schoolplein wordt gerealiseerd en de aanlegwerkzaamheden zullen op 17 juli 
starten. Voor de eerste schooldag zal het Groene Schoolplein klaar zijn voor gebruik. Het 
wordt dus een drukke zomer op het schoolplein. Heel veel dank aan iedereen die 
bijgedragen heeft in het tot stand komen van dit fantastische initiatief; de kinderen, 
teamleden, ouders, directie, sponsors, bestuursleden, leveranciers en nog velen meer. Ons 
Groene Schoolplein zal het plezier van de kinderen nog verder vergroten. Mooi om dit 
gezamenlijk te kunnen waarmaken. 
Geniet van de zomer, uw vakantie of welke activiteit dan ook! 
 
Namens bestuur Vlinderbos 
Arnold Reijers, vz 
 
 
Talentgroepen 
We kijken trots terug op het afgelopen jaar. Het is ons met hulp van ouders weer gelukt om 
verschillende talentgroepen te draaien; zoals schrijven, koken, sport, creatief denken, en 
ouderenzorg. 
De kinderen van groep 1 tot en met 4, komen in totaal vier keer kort (2 lessen) in aanraking 
met een talent. Wij noemen dit Ontdek je talent. Zo komen de kinderen met een breed 
assortiment in aanraking, om te ontdekken of dit iets is wat wel of juist niet zo goed bij hen 
past. In de groepen 5 tot en met 8, worden de talenten in 8 lessen meer uitgediept. Het is 
de bedoeling dat elk kind twee keer, verdeeld over de midden- en bovenbouw, met een 
talentengroep heeft meegedraaid. Vaak omdat het echt bij ze past, soms om te ontdekken 
of het wel of niet hun talent is. 
 
Voor het komend schooljaar gebruiken we de eerste schoolperiode om de talentengroepen 
goed voor te bereiden. Bij elke talentgroep willen we graag gebruik maken van de expertise 
van een ouder op het talentgebied en de expertise van de juf, om de lessen samen voor te 
bereiden en (samen) te geven aan de kinderen. 
 
Voor het komende schooljaar willen we graag een oproepje doen: we denken aan de 
volgende mogelijkheden: archeologie, milieu, denksport, circus, fotografie/bewerken, 
tekenen, houtbewerking. Heeft u talent op één van de deze gebieden en zou u het leuk 
vinden om samen met een leerkracht een talentblok voor te bereiden, neem dan contact op 
met de talentengroepdenktank. Daarin zitten Pieter (Livia ), Jetse (Yfke), Leonie (Boaz, 
Raf), Madelein (Kate), Tamara of Renate. 
 
 
Eindfeest 
Afgelopen vrijdag hebben we weer enorm genoten van een prachtig eindfeest. Een aantal 
dingen zijn bekend, zoals het springkussen, schminken en tattoos. Dit jaar was extra:  de 
loterij, een echte barista en eten van Vorqq. We hebben veel blije gezichten gezien en de 
sfeer was top. Echt alle leden van de OR hebben hun steentje bijgedragen. Daarvoor willen 



wij ze hartstikke bedanken. Wat hebben jullie een werk verzet. Voor jullie: een dikke duim 
van ons!! 
 
 
Schoolfoto’s 
Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan de kinderen 
uitgedeeld. Wij willen jullie er graag op attenderen dat de kortingscode PNYBD7Z4 van 
20% nog even geldig is voor de fotosets. Deze loopt t/m 30 juli 2018. 
Daarbij hebben zij nu nog extra leuke kortingsacties lopen! Wanneer de kortingscode 
CANVAS2018 gebruikt wordt, krijg je 20% korting op een canvasdoek. Wanneer je 
kortingscode ZOMER18 gebruikt, ontvang je 20% korting op een fotovergroting. 
 

 

Wij wensen iedereen van Vlinderbos een hele fijne vakantie 
toe en we zien jullie graag weer op maandag 27 augustus! 

 
 
 


