Nieuwsbrief 6
Datum: Vrijdag 21 december 2018
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders

Extra Studiedag
Naar aanleiding de beoordeling van de inspectie, heeft het team tijd nodig om met elkaar aan het werk te
gaan. Hierom heb ik een extra studiedag ingelast, namelijk woensdag 6 februari. Dit betekent dat de kinderen
woensdag en donderdag , 6 & 7 februari, vrij zijn. Ik dank jullie voor het begrip.
Ontwikkelingen op Vlinderbos
We zijn hard met elkaar aan het werk. We hebben de hulp van de PO raad ingeroepen. Hierom is Ina, 1 van
hun analisten, deze week voor de 2de dag op school geweest. Ze maakt een uitvoerige analyse van de
school en zal mij straks ondersteunen in het schrijven van het ‘Plan van aanpak’. Vrijdag 11 januari 2019 is
haar laatste dag en ze zal aan het eind van de dag haar bevindingen aan ons terugkoppelen. Uiteraard volgt
er later een schriftelijk rapport.
Als team hebben we ook een werkplek nodig. Hierom zijn er rijdende bibliotheekkasten besteld. Nu is er een
muur vrij gemaakt waarop een groot whiteboard wordt bevestigd. Dit is onze nieuwe ‘team kamer’.
Personeel
Niels. Ik ben Niels. Ik studeer in Amsterdam en volg de opleiding sport en
bewegingsleider niveau 3. Ik kom hier op de vlinderbos stage lopen. Ik doe dat
elke dinsdag met plezier. Ik vind het echt leuk om de kinderen les te geven en zien
te bewegen. Zelf vind ik ook heel veel sporten leuk om te doen.
Een sportieve groet, Niels de Vries
De wisselingen van lokalen op vrijdag 21 december
De lokalen zijn verwisseld en we zijn heel erg blij met het resultaat! Onze dank voor alle
inzet.
Cadeau Gemeente Ronde Venen
Vlinderbos heeft 350 euro gekregen van de gemeente Ronde Venen. We mogen 350 euro
uitgeven aan nieuwe boeken. Bedankt!!

Vanaf de herfstvakantie liggen er 2 grote boomstammen op het schoolplein, waar komen zij vandaan?
Stichting De Bovenlanden beheert onder andere het terrein Voorn, langs de Kromme Mijdrecht, ten zuiden
van de fietsbrug. Het is een vrij klein terrein, dat goed vanaf de weg is te zien. Het terrein bestaat uit een
bosje met hoge bomen, een bosje met hakhout en bomen en een poel met natuurlijke begroeiing er omheen.
Deze begroeiing wordt jaarlijks gemaaid en vrijwilligers voeren het maaisel af, waardoor de natuurwaarden
toenemen. De poel is onlangs door loonbedrijf de Jong uit Waverveen uitgediept. Van de zomer zijn hier wel
twintig kikkers gezien.
Aan de rand van het bosje met de hoge bomen stond een es, die door de jaren heen naar buiten begon te
leunen. De boom had een zware tak aan de buitenzijde van het bosje, die naar het licht toe groeide, waardoor
de boom uit balans dreigde te raken. Vanwege de veiligheid heeft stichting De Bovenlanden daarom de boom
laten verwijderen door hoveniersbedrijf Andre de Wildt uit Wilnis, die daarbij geholpen werd door een
vrijwilliger. De takken zijn door vrijwilligers langs de rand van het bosje verwerkt tot een ril. Hierin kunnen
paddenstoelen en insecten leven, vogels broeden en kleine zoogdieren schuilen.
Vervolgens is de zware stam in 2 stukken van ongeveer 5 m gezaagd en vervoerd naar Jenaplanschool
Vlinderbos in Wilnis. Deze school realiseert een groen schoolplein. Een deel van de tegels eruit en gras met
bomen, struiken, bloeiende planten en speelwerktuigen erin. Goed voor de ontwikkeling van de kinderen,

goed voor de natuur en goed voor de opvang van regenwater. Dit project is bijna klaar; binnenkort worden
fruitbomen en hagen geplant.
De twee stammen afkomstig van terrein Voorn zijn op het schoolplein geplaatst. Kinderen kunnen erop spelen
en zitten. Ook leuk voor ouders die hun kinderen komen ophalen. De stammen zijn goed vastgezet en
versterken het natuurlijk karakter van het plein. Zo krijgt een boom uit de natuur een tweede leven op een
schoolplein.
Stichting De Bovenlanden beheert een kleine 25 ha, verdeeld over 10 natuurterreintjes in onze gemeente.
Stuk voor stuk pareltjes in het landschap. U kunt ons steunen door donateur te worden voor € 7 per jaar of
door te helpen met het hooien in juli of september. Op www.debovenlanden.nl vindt u alle informatie.
Met Natuurvriendelijke groet, Jan van der Meij
Kerst
Het was een prachtige week. Iedere ochtend werden we
ontvangen met optreden van onze kinderen, mooie versieringen
in de school en overal liedjes en muziek. Als klapstuk, de
donderdagavond met de gezellige diners in de klas en het zingen
op het plein. Onze hartelijke dank voor alle inzet, hulp,
gezelligheid en lieve woorden en presentjes!!

Welkom op school
Wout Cornelissen

Beestenboel

Belangrijke data
Maandag 7 januari 2019
Woensdag 6 en donderdag 7 februari 2019

Weer naar school
Studiedag

Wij wensen jullie
hele fijne dagen toe, geniet met elkaar en alle
beste wensen voor het nieuwe jaar!!!

Merry X-mas
&

A Happy 2019
Team Vlinderbos

