Nieuwsbrief 12
Datum: Vrijdag 8 maart
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders

Ontwikkelingen op Vlinderbos
Tijdens de voorjaarsvakantie heeft er een gesprek plaatsgevonden
met de inspecteur van Onderwijs. Zij was op school en samen met de
bestuursvoorzitter hebben we het ‘Plan van Aanpak ’met elkaar
besproken en officieel vastgelegd.
Het was een zeer fijn gesprek en de inspecteur sprak haar complimenten uit over het duidelijke plan
waarin alle belangrijke zaken worden benoemd en vertaald in concrete doelen waaraan we met
elkaar intensief werken. Tevens was ze onder de indruk over het werk wat we al met elkaar verzet
hebben. We zijn er nog niet, maar al wel heel erg goed op weg. Toen ik haar recht op de man af
vroeg of ze er vertrouwen in had, zij ze me dit officieel niet te mogen zeggen. Bij het weggaan
draaide ze zich wel om en knikte naar me en zei:”Het komt wel goed”. Fijn om toch deze ruggesteun
te ontvangen, het bevestigt het gevoel van positieve energie in de school.
De inspecteur vindt het gekozen proces, namelijk de bordsessies met het team, een mooi
instrument omdat het uit het team komt, we elkaar feedback geven over ons werk en waar we dus
veel van elkaar kunnen leren. Afgelopen maandag was de 2de bordsessie. Successen werden met
elkaar gedeeld en de eerste leerkrachten gaven al aan verandering te merken in het eigen
lesgeven. Het was een mooie sessie en ik was echt blij te zien hoe snel de verandering en de
bewustwording gaat.
Donderdag 7 maart jl. is onderwijskundige Ine van de Sluis geweest om met de basisbouw
leerkrachten het nieuwe thema voor de bereiden. De leerkrachten zijn erg enthousiast en merken
dat ze met een paar kleine aanpassingen een vollediger aanbod kunnen realiseren.
Ik snap heel goed dat u als ouder vragen heeft over de beoordeling van de inspectie, wat het
precies betekent voor het onderwijs van uw kind en of uw kind zich optimaal kan ontwikkelen
binnen de school. Ik sta altijd tot jullie beschikking om deze vragen te beantwoorden!!!! Schroom
dus nooit me op de schouder te tikken.

‘De Regel van de Week’

Kledingbeurs
Op zaterdag 30 maart a.s. vindt voor de 20e keer de kledingbeurs plaats. De opbrengst van de
kledingbeurs zal ten goede komen aan alle leerlingen van Vlinderbos, wat dit zal zijn is nog even
een verrassing. Wat geen verrassing is, is dat er bij de beurs altijd veel hulp van ouders nodig is.
Daarom vragen we ook dit jaar weer om jullie inzet. Dat kan op de volgende manieren:
–
vrijdag komen helpen met de school klaarmaken voor de beurs.
–
zaterdag komen helpen met de verkoop of met opruimen.
–
kinderkleding en speelgoed inbrengen.
–
naar de beurs komen als klant.
Er hebben zich al veel ouders opgegeven en daar zijn we hartstikke blij mee. We hebben echter
nog veel meer hulp nodig. Meer informatie en hoe u zich kunt opgeven staat in de brief van de
kledingbeurscommissie die als aparte bijlage met de mail is meegezonden.

Verkeer
De verkeersveiligheid rond de school is een punt dat regelmatig terugkomt in de
nieuwsbrieven. Helaas ontvangen wij hierdoor niet minder klachten van ouders, verzorgers en
buurtbewoners.
We weten dat er niet veel parkeerplekken zijn heel dicht bij school en dat het heel verleidelijk is om
bij gebrek aan parkeerplaatsen uw auto neer te zetten bij het gezondheidscentrum. We willen
nogmaals benadrukken dat dit echt privéterrein is, dus heel graag iets verder parkeren waar het wel
mag.
Tevens zien we auto’s geparkeerd staan waar het niet de bedoeling is waarbij andere ouders en
kinderen gehinderd worden op hun route naar school. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties die
zeer onwenselijk zijn. Bij de flats aan de Wagenmaker is een grote parkeerplaats aanwezig, waar u
moeiteloos kunt parkeren. Wij willen u met klem verzoeken zich aan de regels te houden en ervoor
te zorgen dat alle kinderen veilig op school kunnen komen.
TIP: Met de lente en daarmee mooier weer op komst is het wellicht een idee om wat vaker de auto
te laten staan en op de fiets of lopend naar school te komen.
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