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Beste ouders*,

Omgaan met verandering

En dan is het opeens herfst!
We hebben geboft met zo’n mooie nazomer. Afgelopen
woensdag nog was het echt warm en zaten alle
collega’s tijdens de borrel aan het eind van de
geslaagde teamdag in een t-shirtje in de zon. Maar de
dagen worden al korter, ’s nachts is het koeler, de
bomen beginnen van kleur te veranderen en de
pepernoten liggen al in de winkels. Eigenlijk verrast elke seizoenswisseling me weer, ik hou ervan!
Maar vaak willen we toch ook dat alles bij het oude blijft, dan weten we waar we aan toe zijn, dat
geeft wat zekerheid. In deze nieuwsbrief staan nogal wat berichten over verandering. Wat niet
verandert is de grote betrokkenheid van het team van Vlinderbos bij hun school én bij elkaar. Ook
dat heb ik woensdag gezien én gehoord, wat hebben we gelachen, om en met elkaar. Zoiets gaan
we vaker doen, en dat is alvast één zekerheid!

Mede namens het team alvast een fijn weekend gewenst!
Mariët van den Berg

Krista
Beste Vlinderbos Ouders,

Onderstaande tekst heb ik meerdere keren herschreven, want ja...hoe vertel je zoiets?

Hoe vertel je dat je al 20 jaar met ontzettend veel plezier op Vlinderbos werkt, dat de kleuters je
iedere dag nog zo kunnen ontroeren, dat het team waarmee je samenwerkt écht heel erg leuk is en
dat je tóch de keus hebt gemaakt om ergens anders opnieuw te beginnen?

Per 1 november ga ik als leerkracht van de Taalklas De Ronde Venen starten. De kinderen die deze
taalklas bezoeken, zijn nieuwkomers in Nederland. Ik heb er heel erg veel zin in om deze kinderen
te helpen een zo goed mogelijke start te maken. Hierbij is het leren van de Nederlandse taal van
cruciaal belang. De Taalklas geeft mij de gelegenheid om mijn ervaring als leerkracht in de groepen
1-4 op een nieuwe, betekenisvolle manier in te zetten. Ik heb deze kans daarom met beide handen
aangegrepen, dit komt nu eenmaal niet zo vaak op je pad.

Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de fijne contacten, het in mij gestelde vertrouwen en ik ga jullie
allemaal zeker missen. Liefs, Krista



Margot
Beste ouders,
Na 12,5 jaar op de Koekoek te hebben gewerkt, had ik nooit durven dromen dat ik in zo'n warm bad
terecht zou komen als Vlinderbos. Een fijne werkplek met gezellige collega’s en een klas met lieve
kinderen. Kortom, een plek waar ik mij direct thuis voelde. Na een jaar kreeg ik de kans om te
groeien binnen het team van Vlinderbos. Naast m’n werk als groepsleerkracht, kreeg ik ook de
ruimte om als intern begeleider aan de slag te gaan. Een functie die mij weer nieuwe energie gaf.
Maar soms komt er dan een kans voorbij die je niet kan laten schieten…
Per 1 november ga ik aan de slag binnen de Piet Mondriaan in Abcoude, waarbij ik mij volledig ga
focussen op de werkzaamheden als intern begeleider. Een mooie nieuwe uitdaging, waar ik erg veel
zin in heb.
Ik heb genoten van mijn tijd op Vlinderbos en zal iedereen dan ook gaan missen. Ik wil jullie
ontzettend bedanken voor de leuke, gezellige tijd, maar vooral het vertrouwen wat jullie in mij
hadden. Margot Brandsma

N.B. van Mariët
We waren allemaal wel even van slag toen Krista en Margot ons vertelden over hun besluit, dat mag
u gerust weten, wat gaan we ze missen. Maar we zijn ook heel blij voor hen, beiden gaan een mooie
stap zetten in hun onderwijsloopbaan. De nieuwe baan past beiden ‘als een handschoen’, dus we
hebben hen natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Over enige tijd zullen we ruim aandacht besteden
aan hun afscheid. Ondertussen zijn wij achter de schermen al druk bezig met het voorbereiden van
een passende invulling en soepele overdracht, hierover later meer.

Voorstellen stagiaires
Hoi, ik ben Louise Marsen-Gerritsma, woonachtig in Mijdrecht en deeltijds
PABO-student in mijn afstudeerjaar. Vorig jaar mocht ik stage lopen bij
Zweinstein, groep 7/8, en omdat ik Vlinderbos zo een fijne leeromgeving
vind, ben ik ook dit jaar gebleven en geniet ik nu enorm van de
Dolfijnengroep 3/4.  Wat heerlijk om kinderen te zien genieten van school
en hoe ze als sponzen alles opnemen wat ze aangereikt krijgen, ieder op
zijn eigen tempo en manier. Hopelijk kan ik daar ook mijn steentje aan
bijdragen en zo samen met de groep al lerend blijven groeien!

Hoi ik ben Niels ten Haaf en ik ben 19 jaar oud. Op dit moment loop
ik een half jaar stage in groep 7/8 Zweinstein, het 2e half jaar ga ik
naar groep 5/6. Ik ben een tweedejaars student op de Marnix
Academie in Utrecht. Mijn hobby’s zijn lezen, naar de sportschool
gaan en gitaar spelen. Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar, en
hoop op deze school veel te leren. Ook vind ik het zelf heel leuk om
betrokken te zijn bij de klas, en deze zo goed mogelijk te helpen.



Goedendag ouders/ verzorgers, Mijn naam is Luc van Dijk. Ik ben 18 jaar
oud en eerstejaars student op de Marnix Academie in Utrecht. Ik kom de
eerste periode tot de kerstvakantie in groep 1-2 stage lopen bij juf Marjolein.
Ik hou veel van sporten en muziek en zal daar ook veel gebruik van maken in
de klas. Ik heb er veel zin in!!!! Met vriendelijke groet, Luc van Dijk.

Mijn naam is Suus de Best, ik ben 18 jaar en woon in Wilnis. Ik vind het
leuk om met vriendinnen af te spreken en zit op voetbal bij CSW.
Daarnaast heb ik lang op dansen gezeten wat ik ontzettend leuk vond.
Op dit moment zit ik in mijn eerste jaar van de PABO in Utrecht aan de
Marnix academie. Het aankomende half jaar zal ik elke donderdag op
Vlinderbos stage lopen in groep 1/2 bij juf Corine. Ik kijk hier erg naar uit
en hoop veel ervaring op te doen.

Hoi allemaal, mijn naam is Danique Ponk en ik ben 18 jaar oud. Ik volg de
opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker aan het ROC van
Amsterdam en zit momenteel in mijn derde en laatste leerjaar. Ik loop een
heel jaar stage bij de Spotlights op de maandag en dinsdag. Ik hoop er een
heel leuk laatste stagejaar van te gaan maken in de spotlights! ;)

Afscheid van Leontine Helleman
Komende donderdagmiddag, 30 september, komt Leontine nog eens naar school. Ze wil graag de
kinderen gedag zeggen (en trakteren: niet doorvertellen hoor!).  Om 15.00u is er voor u in de
gemeenschappelijke ruimte gelegenheid haar te spreken, u bent van harte welkom! Wilt u haar een
groet brengen of een boodschap meegeven, dan is ons voorstel dat u een kaart schrijft en in een
gesloten envelop meegeeft aan uw kind. Zij kunnen die dan aan haar geven als ze de groepen
langs gaat. Na schooltijd zullen het bestuur, de leden van de medezeggenschapsraad, van de
ouderraad en het team haar op een gezellige locatie bedanken voor haar inzet op Vlinderbos de
afgelopen 3½ jaar, want ‘al het goede heeft een begin en een eind’!

Omgaan met Corona
Afgelopen week hebben we veel gesproken over ‘ouders wel of niet in de school’. De teamleden en
ook de bestuursleden staan te trappelen om u te ontvangen, bijvoorbeeld voor een
stamgroepavond, maar ook voor een algemene ouderavond. We twijfelen nog wat over het juiste
moment nu de 1,5-meterregel ingetrokken is, maar komende week hakken we de knoop door. In
ieder geval zullen we ervoor zorgen dat we voor de herfstvakantie een dergelijke ontmoeten
organiseren.



Verlof buiten de vakanties
In deze eerste weken is mij al regelmatig gevraagd om verlof te geven voor een dag of een paar
dagen extra vakantie. De leerplichtwet is daar duidelijk over, dit is in principe níet toegestaan. De
kinderen hebben al 12 weken vakantie in een schooljaar en u wordt gevraagd voor uw kinderen
vanaf 5 jaar zich aan deze wet te houden. Daarop zijn slechts een paar uitzonderingen mogelijk,
bijvoorbeeld voor een 25-jarige huwelijksfeest van opa en oma.
Wilt u hier meer over weten, dan vindt u de juiste informatie hierover op de site van het Regionaal
Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (RBL UNW), een regionale samenwerking tussen de
gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden:
https://rblutrechtnoordwest.nl/

Twijfelt u, dan kunt u contact opnemen met onze leerplichtambtenaar. De contactgegevens vindt u
op bovenstaande website.

Studiedag
Afgelopen woensdag was het studiedag. In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat het
belangrijk is voor de groepsvorming om activiteiten als kamp en schoolreisje aan het begin van het
schooljaar te doen, de kinderen leren elkaar goed kennen tijdens zulke dagen. Dit geldt natuurlijk
ook voor het team. De invulling van de studiedag was dan ook daarop gericht.
Op een fantastische locatie in Amsterdam zijn we in de ochtend na de koffie met klei aan de slag
gegaan waarbij we een collega moesten boetseren. Geen makkelijke opdracht, maar wel ontzettend
leuk om te doen en tussendoor uitgebreid te kunnen kletsen. Na een heerlijke lunch mochten we
fysiek aan de slag, verdeeld over 3 teams zijn we de strijd aangegaan in Up Robinson. Geen
onbewoond eiland, maar wel een waterproef, een vuurproef, puzzels, krachtmetingen, alles kwam
voorbij. Super om te zien hoe goed de samenwerking binnen alle teams verliep! Het was lang
geleden dat we zo ontspannen en gezellig met elkaar samen konden zijn. We kijken terug op een
zeer succesvolle dag ! De volgende studiedag volgt al snel, dinsdag 5 oktober a.s. Dan gaan we
met elkaar weer inhoudelijk aan de slag.

https://rblutrechtnoordwest.nl/


Namens Ouders Lokaal
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.

Zij hebben weer inspirerende activiteiten voor ouders georganiseerd. Deze zijn geheel kosteloos.

24 SEPTEMBER  Spel als tool in je opvoeding bij Mama Lokaal Mijdrecht
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/inspirerend-kopje-koffie-bij-mama-lokaal-mijdrecht
29 SEPTEMBER  Workshop Cyberpesten, hoe voorkom je het en wat kan je als ouder doen?
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-cyberpesten-wat-kan-je-als-ouder-doen
06 OKTOBER       Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-5
06 OKTOBER       Je kind op voortgezet onderwijs
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/je-kind-op-voortgezet-onderwijs
15 OKTOBER       Babygebaren bij Mama Lokaal Mijdrecht
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/babygebaren-bij-mama-lokaal-mijdrecht
27 OKTOBER       Kinder EHBO bij Mama Lokaal Abcoude
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/kinder-ehbo-bij-mama-lokaal-abcoude
28 OKTOBER       Zoom Workshop Bang in het Donker
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-bang-het-donker

Voor een totaaloverzicht van de agenda zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events

Belangrijke data
dinsdag 5 oktober studiedag, alle kinderen vrij
woensdag 13 oktober NIO, groep 8
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober herfstvakantie

Goed weekend! Team Vlinderbos

*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.
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