Nieuwsbrief 7
Datum: Vrijdag 11 januari 2019
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders

Ontwikkelingen op Vlinderbos
Hierbij een update over de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied binnen
de school. Deze week is er hard gewerkt aan het begin van ‘het plan van aanpak’, In dit document beschrijft
de school haar plannen en werkwijze om de kwaliteit te verbeteren. Vandaag was de derde dag dat Ina van
de PO-raad, de school heeft bekeken en gesprekken heeft gevoerd met het team, ouders en kinderen. Vanaf
volgende week zal zij mij ondersteunen in het beschrijven van de doelstellingen en de weg ernaar toe.
Donderdag hebben we een teamvergadering gehad waarin de herschreven routines in de school aan bod zijn
geweest. Vanaf volgende week worden deze opnieuw onder de aandacht van de kinderen gebracht.
Ook de essenties van het Jenaplanonderwijs, de leerlingvaardigheden, staan de komende weken weer extra
onder de aandacht.

Op tijd beginnen
Gistermiddag is tijdens de teamvergadering gesproken over het belang om op tijd te starten. Als iedereen
binnen is en leerkracht is begonnen, is het fijn om in rust met de kinderen de dag op te starten. We willen
jullie allemaal dan ook vragen ons hierin te ondersteunen. Dit kunt u doen door op tijd op school te zijn tijdig
het lokaal weer te verlaten zodat de kinderen plaats kunnen nemen in de kring. We willen graag om 8.45 uur
begonnen zijn! Bij voorbaat dank!!

Personeel
Rolieke: Rolieke is afgelopen maandag gestart. Ze staat de maandag en dinsdag in
Beestenboel, op de woensdagen werkt ze in de Tovertuin. Zij is de moeder van Sjors
en Moos. Welkom Rolieke!
Gerard (Stagiair Jungle): Gerard is wederom vader geworden, nu van een dochter
Bodille. Zij en haar moeder maken het goed. Gefeliciteerd Gerard!!

Rolieke
Hallo! Mijn naam is Rolieke Rutgers. De meesten kennen mij als moeder van Sjors
(Blitskikkers), Moos (Tovertuin) en baby Cato (3,5 maand). Tot mijn
zwangerschapsverlof was ik bijna 14 jaar werkzaam op een basisschool in de Meern. Ik
heb daar met veel plezier gewerkt en veel gedaan op het gebied van leesonderwijs, ik
ben dus heel blij dat Vlinderbos een lezende school is! Ik heb deze week een goede
start gemaakt in de Beestenboel en Tovertuin. Wat een fijne sfeer hangt er op school,
zowel bij de kinderen als bij het team. We gaan er samen een leuke en leerzame tijd
van maken!

Oudejaarsnacht en vuurwerk
Zoals jullie wellicht al vernomen hebben, is de ingang van de school aan de kant van de kleuters, in de nacht
van 31 december 2018 naar 1 januari 2019, deels opgeblazen. Ook de brievenbus van het
Gezondheidscentrum, heeft het ook moeten ontgelden. Twee jongens uit de buurt hebben zich gemeld en de
schoolleiding zit in het proces van afhandelen.

Ouderwets krijtbord over
De school heeft whiteboards aangeschaft voor in de klas. Hierom hebben we een groen ouderwets krijtbord
over. Het staat ter bezichtiging op het kantoor van Eva. Let wel; het is zwaar en je neemt het niet zo maar
mee op de fiets. Afmetingen zijn ongeveer 1 vierkante meter.

Oliebollen op de laatste lesdag in 2018
Zoals de traditie op Vlinderbos, hebben we allemaal weer genoten van een verse oliebol, met of zonder
rozijnen, op de laatste schooldag van het jaar. Dank aan de bakker……..

Welkom op school

Ava en Nikki in de Bijenkorf
Ravi in de Beestenboel
Belangrijke data

Woensdag 23 januari
Woensdag 30 januari
Maandag 4 februari
Woensdag 6 en donderdag 7 februari

Voorleesontbijt
Rapporten mee
Rapportgesprekken
Kinderen vrij i.v.m. studiedag

