Nieuwsbrief 9
Datum: Maandag 4 februari 2019
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of
pleegouders

Ontwikkelingen op Vlinderbos
We zijn gestart met ‘De Regel van
de Week’. Dit is een manier om
meer rust en structuur in de school te brengen. We gaan de
leerlingen aanspreken op een hun gedrag, maar uiteraard op
een positief-neutrale manier. Ook de BSO doet met ons mee, zo
worden zij op iedere plek in ‘dezelfde taal’ aangesproken. De
afspraak is dat alle teamleden ieder kind op elk moment mogen
aanspreken, maar altijd op dezelfde manier! Doet u mee?
Op tijd beginnen
We zien nog steeds dat iedereen erg zijn best doet op tijd te
komen, ondanks de belemmerende factoren van sneeuw en ijs.
Top!! Maar nog niet alle kinderen komen op tijd, dus…..We
blijven we er aandacht voor vragen.

Personeel
Cindy: Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Mijn naam
is Cindy en ik sta vanaf deze week op de donderdagen en vrijdagen naast Kady bij de
Geluksvogels. Ik ben 41 jaar, moeder van een dochter van 14 en een zoon
van 9. Ik woon samen met mijn vriend in Leimuiden samen met onze hond,
kat, kippen en konijnen. Inmiddels werk ik ruim 20 jaar in het
basisonderwijs, eerst als leerkracht en daarna jaren als adjunct-directeur.
Vanaf maart 2018 heb ik ziek thuis gezeten. Sinds de herfstvakantie ben ik
aan het re-integreren binnen mijn eigen bestuur. In december heb ik een
hele bewuste keuze gemaakt om toe te werken naar de functie als
leerkracht. Op een school, met een vorm van onderwijs die ik onderschrijf.
Voor mij bestaat onderwijs en het leven uit zoveel
meer dan cijfertjes, scores en toetsen. Jezelf
ontdekken, écht kennen en begrijpen vind ik een
van de mooiste zoektochten; voor kinderen en
volwassenen. Vervolgens kun je ook anderen leren kennen en begrijpen.
Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Daarnaast wil ik op een school
werken waarbij ik voel dat ik er thuis ben en thuis kom. Dát gevoel had ik op
Vlinderbos meteen. Wat een welkom en fijn gevoel, wat een goede sfeer
hangt er in de school.
De komende periode zal ik mijn uren en lesgevende taken steeds verder
opbouwen. Ik heb er zin in, het geeft me energie en vooral kijk ik ernaar uit
om mezelf straks vast onderdeel van het Vlinderbosteam te mogen noemen.
Cindy
Ivy & Zara:
Hoi, wij zijn Ivy Tillart en Zara Beliën. Wij doen de opleiding pedagogisch
medewerker en onderwijsassistent op het ROC Amstelland. Wij zijn 1e-jaars
en zullen tot aan de zomervakantie stage lopen op Vlinderbos. We zijn er iedere donderdag en
vrijdag. Ivy staat in de beide ¾ groepen en Zara in Beestenboel en Tovertuin. We zijn afgelopen
dinsdag begonnen en vinden het erg leuk op Vlinderbos.

Sneeuwpret

Het blijft leuk….zoveel plezier met elkaar!!!

Handige ouder gezocht (herhaalde oproep)
We zijn nog steeds op zoek naar een handige ouder, wie oh wie??? We willen borden graag gaan
inzetten op de manier zoals op de foto hieronder. Is er een handige ouder die zulke karren voor ons
zou kunnen maken? We horen het graag!

Belangrijke data
Maandag 4 en dinsdag 5 februari
Woensdag 6 en donderdag 7 februari
Donderdag 21 februari
Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart

Rapportgesprekken
Kinderen vrij i.v.m. studiedag
Vlinderfeest
Voorjaarsvakantie

