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Beste ouders en verzorgers*,

Feest!!!
Kortgeleden las ik in een beleidsstuk dat Stichting Jenaplanschool Vlinderbos op 21 april 1992 is

opgericht…..een kleine rekensom was gauw gemaakt:

VLINDERBOS BESTAAT AL 30 JAAR!

Dit is een goede reden voor een feestje. Na overleg met het bestuur, de
MR, de OR, de leerlingenraad  en het team is besloten dit jubileum te
vieren op vrijdag 22 april a.s. Dat is de dag van de Koningsspelen, dus
dat komt goed uit. We gaan er met elkaar een vrolijke dag van maken,
met in ieder geval om 14.00 uur een feestelijke afsluitingsceremonie,
waarbij alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, oppassen en ieder ander

die zich betrokken voelt bij onze fijne school van harte welkom is, dus noteer deze datum vast in de
agenda. Meer informatie volgt in april.

Een tweede nieuwtje dat ik met u wil delen is het volgende: we zijn
gestart met het opzetten van een nieuwe website en huisstijl. U zult
gelijk wel denken: “Nou, dat werd wel eens tijd”, en daar heeft u
helemaal gelijk in. We hebben na een offertetraject gekozen voor een
kleine, jonge, plaatselijke partij met technisch én creatief talent, die
onze wensen goed heeft begrepen. Ons voornemen is om deze nieuwe
site in het voorjaar aan u allen te presenteren.

Oudergesprekken

Volgende week krijgen de kinderen hun rapport mee. Wij willen u vragen de rapportmappen van uw
kind(-eren) a.s. maandag mee te geven, zodat het nieuwe deel eraan toegevoegd kan worden.
Vanaf woensdag zullen de oudergesprekken plaatsvinden. Voor deze oudergesprekken nodigen wij
u graag op school uit. Vanaf groep 6 komen de kinderen mee naar het gesprek. De
adviesgesprekken voor groep 8 zullen maandag 21 februari a.s. plaatsvinden (uitnodiging volgt).
Hierom zijn er voor groep 8 volgende week geen oudergesprekken.

Tijdens uw bezoek aan school houden we ons uiteraard aan de maatregelen.

● Looproute: Ingang via de deur bij de kleuters, uitgang bij de bovenbouw.
● Binnen zijn mondkapjes verplicht en houden we 1,5 meter afstand.



● Tijdens het gesprek mogen de mondkapjes af.
● Bij klachten, blijf thuis. Het gesprek kan dan online plaatsvinden.

Mocht u het gesprek met de leerkracht liever online doen, dan kan dit uiteraard ook. U geeft dit aan
in het rooster (zie link hieronder) door ‘online’ achter de naam van uw kind te zetten. De leerkracht
stuurt u dan een uitnodiging met een link.

Inschrijven

● Wanneer u op onderstaande link klikt, opent het bestand met het rooster. Door onderaan het
bestand op het juiste tabblad van de groep van uw zoon/dochter te klikken, komt u bij het
desbetreffende schema uit.

● In het schema kunt u aangeven op welke tijd u het gesprek wilt hebben door de naam van
uw kind in te vullen. Mocht u het gesprek online willen, typt u dit achter de naam van uw
kind.

● Indien u meerdere kinderen op school heeft, vragen wij u een pauze van 10 minuten tussen
de gesprekken te plannen (bijv. voor uw eerste kind om 16.00 uur, dan voor uw tweede kind
om 16.20 uur). Dit om de voortgang zoveel mogelijk te bewaken.

● De rode vlakken vrijlaten a.u.b.

Klik hier om u op te geven voor de oudergesprekken

Corona
De maatregelen m.b.t. quarantaine en het wel/niet naar school mogen zijn versoepeld. Dit zien we
terug in het aantal besmettingen onder leerlingen. Gelukkig zijn de meesten niet erg ziek en blijft het
bij een verkoudheid. De leerkrachten doen hun uiterste best om voor deze kinderen thuisonderwijs
te verzorgen.

Er is n.a.v. de maatregelen die vorige week zijn ingegaan een nieuwe beslisboom opgesteld. U vindt
deze in een aparte bijlage. Mocht u twijfelen of vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met
school om te overleggen.

Mocht u een kind hebben dat positief is getest, kunt u op onderstaande site met een aantal klikken
makkelijk zien wanneer hij/zij weer naar school mag. https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl

Voorleeskanjers
Deze kanjers hebben de voorleeswedstrijd
gewonnen in hun klas. Omdat het deze
week poëzieweek is, hebben zij allemaal
een gedicht voorgelezen. Knap gedaan
Deena, Ike, Lisanne, Sten en Tom! Nova
heeft bij de Spotlights gewonnen. Zij was
vandaag niet op school. Dit maakte niets

https://docs.google.com/spreadsheets/d/108-7JT9lw1o4NghzazloVWCABbc6iuiTOtRANHQikXA/edit?usp=sharing
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl


uit, want via Google Meet heeft zij online toch haar gedicht voorgelezen.

Namens de medezeggenschapsraad: “Save the date!”
Ouderavond dinsdag 22 februari
Op dinsdagavond 22 februari 2022 organiseert de Medezeggenschapsraad een digitale
klankbordbijeenkomst voor alle ouders van Vlinderbos rondom het thema Corona. We nemen deze
avond samen met school een kijkje achter de schermen van Vlinderbos. Over de exacte vorm en
inhoud volgt later meer. U kunt zich alvast opgeven door een e-mail te sturen aan mr@vlinderbos.nl.

Namens de ouderraad: Vrijwillige ouderbijdrage
De facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage zijn onlangs weer verstuurd. Wellicht vraagt u zich af
waar deze vrijwillige ouderbijdrage (zeker in deze coronatijd) aan wordt besteed. Uit de vrijwillige
ouderbijdrage worden vele extra activiteiten bekostigd die door de ouderraad worden
georganiseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld de sportdag, het kerstfeest, lentefeest, maar ook de
muziekavond, schoolreisje, enz. We doen er de boodschappen van zoals drinken en iets lekkers
voor de kinderen, kopen versiering voor school, maar investeren ook in zaken waar we langer mee
kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is een muziekinstallatie die we een paar jaar geleden hebben
aangeschaft. Ook hebben we als ouderraad een bijdrage kunnen leveren aan het nieuwe
schoolplein.

De laatste jaren zijn, door de coronamaatregelen, veel activiteiten niet, of maar gedeeltelijk
doorgegaan. Hoewel we altijd geprobeerd hebben er toch iets leuks voor de kinderen van te maken,
hebben we daardoor wel budget overgehouden. Daarvan hebben we dit jaar veel nieuwe
kerstbomen gekocht voor de klassen en mooi opbergzakken voor de bomen. Ook zullen er nieuwe
tenues worden aangeschaft. Deze worden gebruikt voor schooltoernooien, zoals schoolvoetbal.

Op deze manier zorgen we ervoor dat uw vrijwillige ouderbijdrage goed besteed wordt. We hopen
van harte dat we vanaf nu weer richting ‘normaal’ gaan waarbij we met de ouders en kinderen
samen weer veel mooie activiteiten mogen organiseren! Als er vragen zijn horen wij het graag.
Informatie over de leden van de ouderraad komt binnenkort op het informatiebord tegenover de
Bijenkorf.

Namens de ouderraad,

Bianca Zeldenthuis (penningmeester)
Danielle Franken (voorzitter)
Inge Lucassen (voorzitter)

Ouders Lokaal: ouders voor ouders
Stichting Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders en bestaat uit een team van ruim vijftig
ouders die zich vrijwillig inzetten om ouders/opvoeders binnen de gemeente te inspireren en
informeel te ondersteunen rondom opvoeding en gezinsbalans. Ouders Lokaal doet dit door
laagdrempelige activiteiten te organiseren waarin zij ouders met elkaar verbindt met de intentie



elkaar te versterken in het ouderschap. De agenda van Ouders Lokaal met alle activiteiten vindt u
op de site https://derondevenen.ouderslokaal.nl/index.php.

Kwadraad/Buurtwerk De Ronde Venen
Op 9 februari organiseert Buurtwerk een presentatie over ‘Seksualiteit & Grenzen’. De focus ligt op
de seksuele ontwikkeling (vanaf 10 jaar, groep 7-8), ‘Hoe praat je thuis over seksualiteit? En het
aangeven en respecteren van grenzen?’.

Het webinar start om 19.30 uur, u kunt vanaf 19.15 uur inloggen via de volgende link in deze
vergadering. Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Mochten er vooraf vragen zijn kunt u mailen naar lorraine.Smits@buurtwerk.nl.

De Groene Venen, editie 04-02-2022

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/index.php
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdjMWRhNzEtYTVlMi00NjRiLWIxYzUtNDg4YTYwNTUyOWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fdb0bc1c-d1df-43d4-9b50-70d13835073e%22%2c%22Oid%22%3a%22423d4671-13a8-419e-80ea-1a962592d10b%22%7d


Welkom!
Wij heten Robin van harte welkom in de Beestenboel en wensen haar een hele fijne tijd op
Vlinderbos!

Belangrijke data
woensdag 9 februari rapporten mee
woensdag 9 februari t/m dinsdag 15 februari rapportgesprekken, groep 1 t/m 7
donderdag 10 februari groep 1-2 excursie concertgebouw
woensdag 16 februari alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
maandag 21 februari adviesgesprekken, groep 8

Bestuursvergadering
dinsdag 22 februari MR ouderavond
vrijdag 25 februari 12.00 uur start voorjaarsvakantie



maandag 28 februari t/m 4 februari voorjaarsvakantie

Goed weekend! Team Vlinderbos
*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.


