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Beste ouders*,

“Zo zijn onze manieren”
De kop is eraf, de eerste week is voorbij, we zijn van start en dat gaat prima!
Deze eerste weken noemen we de ‘gouden weken’. Wat zijn ‘De gouden weken’? In deze weken

wordt de groep gevormd en worden de normen en afspraken bepaald.
Na de zomervakantie heeft de groep de eerste weken de tijd nodig zich
te vormen. De hiërarchische structuur verschuift wat. Bepaalde kinderen
blijken iets dominanter, een enkel kind heeft de groep verlaten of is er
aan toegevoegd. Juist deze gevoelige periode is bij uitstek geschikt om
in te zetten op een juiste groepsvorming. Daarnaast is er nog een reden
om aan het begin van het schooljaar in te zetten op de groepsvorming.
Je kunt de volgorde van de fases van groepsvorming beïnvloeden, zodat
de normen niet door de groepsleiders worden bepaald maar door de klas
en leerkracht samen. *waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder

gelezen worden.

Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een bepaald aantal fasen. Uit onderzoek is gebleken
dat gedurende ongeveer 6 weken een klas de 4 fasen in de groepsvorming doorloopt:
– Forming (oriënteren): ‘De kat uit de boom kijk fase’. Groepsleden onderzoeken, maken een

inschatting van anderen en van zichzelf.
– Storming (presenteren): Beweging in de rangorde. Wie is een leider, wie hoort bij welke groep, etc
– Norming (normeren): Groepsnormen worden duidelijker.
– Performing (presteren): Er is nu voor bepaalde omgangsvormen gekozen. Er is een gezamenlijk
doel geformuleerd. Leiders zijn duidelijk.
In het begin van het groepsproces kunnen we er voor zorgen dat de groep tot positieve normen
komt. Dit doen we onder andere door te praten over wat ‘goed’ is in de klas en door dat goede ook
voor te doen. Door nu het groepsproces de goede kant op te sturen, daar hebben we de rest van
het schooljaar plezier van!

En...niet onbelangrijk… ook het team bevindt zich natuurlijk in de ‘gouden weken’.
Als één van de nieuwe teamleden kan ik vragen stellen over hoe de gang van zaken
op Vlinderbos over het algemeen verloopt, en vragen stellen over het waarom
daarvan, van die gelegenheid maak ik gretig gebruik en dat levert mooie gesprekken
op!
P.S.  In mijn maling van afgelopen dinsdag stond geen foto van mij, bij deze alsnog.



Jaaropening
De jaaropening stond dit jaar in het teken van het leren kennen van het
team. In de hal hangt van ieder teamlid een A4tje met een aantal
aanwijzingen (verjaardag, lievelingsmuziek, favoriete vakantieland, leeftijd)
en een vakantiefoto. De kinderen moesten raden van wie welke
vakantiefoto was. Voor sommige kinderen was het best even puzzelen,
maar met elkaar kwamen ze er hartstikke goed achter wat bij wie hoorde.

Even voorstellen
Mijn naam is Mieke van den Berg en ik ben moeder van vier kinderen. Naast leerkracht

basisonderwijs op een school in Vinkeveen werk ik ook als
kinderyoga-docente. Tijdens mijn yogalessen laat ik kinderen ervaren hoe
prettig rust kan zijn. Beter slapen en makkelijker opletten in de klas zijn
een vaak gehoorde reactie. Daarnaast mogen ze zich natuurlijk ook
heerlijk laten gaan! Mijn uiteindelijke doel is om de kinderen meer balans
en zelfvertrouwen mee te geven, waardoor ze steviger in hun schoenen
staan!
Mijn taken op Vlinderbos sluiten hier mooi op aan. Ik ga in de bovenbouw
onderwijsgevenden en kinderen ondersteunen waar nodig. Zodat
iedereen het beste uit zichzelf kan halen! Ik verwacht een mooi schooljaar
tegemoet te gaan en hoop het plezier dat ik ervaar over te kunnen dragen
op de mensen/kinderen waarmee ik ga werken. De afgelopen jaren heeft
onze jongste dochter Suze op Vlinderbos gezeten. Hierdoor heb ik een
goed en positief beeld gekregen van een school die past bij mijn manier
van denken en leven. Ik kan dan ook niet wachten om te beginnen!

Lieve groet, Mieke

Aanpassingen in gymrooster voor Duckcity en Spooky’s
Het gymrooster is deze week iets aangepast. Duckcity en Spooky’s hebben op maandag gewisseld.
Dit betekent dat de Spooky’s starten in de Willistee. De rest van het rooster is hetzelfde gebleven.

Maandag Woensdag Donderdag
8.45u - 9.30u Spooky’s 9u - 9.40u Beestenboel 8.45 - 9.30u Jungle
9.30u - 10.15u Spotlights 9.40u - 10.20u Bijenkorf 9.30 - 10.15u Zweinstein
10.15u - 11u Duckcity 10.20u - 11u Tovertuin 10.15 - 11.00 uur Spooky’s
11.00u - 11.45u Dolfijnengroep 11u - 11.45u Blitskikkers
12.30u - 13.15u Blitskikkers 12.30u - 13.15u Dolfijnengroep
13.15u - 14u Zweinstein 13.15u - 14u Spotlights
14u - 14.45u Jungle 14u - 14.45u Duckcity



MR-verkiezingen
Aan het eind van vorig schooljaar heeft de medezeggenschapsraad een oproep gedaan voor
nieuwe MR-leden. We hebben hierop drie enthousiaste reacties ontvangen. Volgende week vrijdag,
10 september, zullen er verkiezingen plaatsvinden. Begin volgende week ontvangt u een mail
waarin de kandidaten zich voorstellen. In de loop van de week krijgen de kinderen de
stemformulieren mee naar huis. Ouders die niet in de gelegenheid zijn om vrijdagochtend hun
stemformulier in te leveren kunnen het aan hun kind meegeven.

Vlinderbosfiets
Vanaf volgend schooljaar wordt het verplicht voor basisscholen om twee keer per week gym op het
programma te hebben. Gelukkig is er op Vlinderbos ruimte om daar dit schooljaar al mee te
beginnen. De bovenbouw zal op de fiets heen en weer naar de Willistee gaan, omdat dit veel minder
tijd kost dan lopen. Tijd die de leerkrachten liever willen benutten voor onderwijs. De kinderen
fietsen natuurlijk onder begeleiding van een leerkracht. Hiervoor zijn we op zoek naar een
schoolfiets die de leerkrachten kunnen gebruiken. Mocht iemand een fiets over hebben die we
kunnen gebruiken, horen we het graag!

Typecursus voor groep 6, 7 en 8
Eind september/begin oktober is er, zoals elk jaar, voor de kinderen in groep 6, 7 en 8 weer de
mogelijkheid om een typecursus te volgen bij Rapido typen. In een aparte bijlage vindt u een brief
met meer informatie over de typecursus en het aanmelden.

Welkom
Na de zomervakantie zijn er een aantal nieuwe leerlingen gestart. We heten ze van harte welkom!
Kane in de Tovertuin, Dane in de Beestenboel, Yuna in de Bijenkorf en Sven in de Spooky's, heel
veel plezier op Vlinderbos!

Belangrijke data
maandag 6 en dinsdag 7 september schoolfotograaf
vrijdag 10 september MR-verkiezingen
woensdag 15 september t/m vrijdag 17 september kamp groep 7 en 8
donderdag 16 september kleuterfeest groep 1-2

schoolreisje groep 3-6
woensdag 22 september studiedag, alle kinderen vrij

Goed weekend! Team Vlinderbos


