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Geachte lezer,
We zijn er weer en de kop is eraf. Gisteren was het een spannende dag voor de kinderen, voor de ouders en zeker ook voor de
leerkrachten. Het schooljaar is weer begonnen. De kinderen
hebben voor de vakantie kennis gemaakt met hun nieuwe leerkracht(en) maar het is toch altijd spannend na zo’n lange vakantie. Prachtig weer geweest dus veel kinderen zullen lekker veel
buiten geweest zijn. En dan nu terug de schoolbanken in.
Gisteren waren de kinderen in het algemeen blij dat ze weer
naar school mochten komen. Je mist in zo’n vakantie toch wel je
klasgenoten en het ritme van de dag. Regelmaat is belangrijk in
een kinderleven en daar helpt naar school gaan best wel bij.
De leerkrachten waren er ook wel weer aan toe. Tijdens de vakantie zijn alle leerkrachten vaker in school geweest om hun
klaslokaal weer op orde te brengen. Het moet er gezellig uitzien
als de kinderen weer komen en dat is wel gelukt. Overal zag het
er prima uit en iedereen was klaar voor ontvangst.
Ik denk dat ook de ouders wel weer blij waren dat “het weer
gewoon werd”. We begrijpen heel goed dat 6 weken vakantie
vaak een logistiek probleem is want niet iedereen heeft 6 weken
vrij. Maar ook voor ouders is de structuur en regelmaat vaak
prettig.
In deze nieuwsbrief een heleboel interessante zaken waar u uw
voordeel mee kunt doen. Als het goed is heeft u gisteren de
kindcentrum gids en de kindcentrum kalender ontvangen en in
deze documenten staat heel veel informatie die u kunnen helpen om de school te begrijpen (waarom doen we de dingen zoals we ze doen) maar ook om praktische zaken op te zoeken.
We hopen dat deze gids en kalender goed gebruikt gaan worden.
Onze school telt dit jaar wederom
meer leerlingen dan afgelopen jaar
(nu 372) Blijkbaar doen we de dingen toch wel naar behoren en weten veel ouders ons te vinden.
Groei is geen doel an sich maar we
zijn wel een beetje trots erop dat
we een goede naam in de buurt
hebben. Ik denk ook oprecht dat
we goed onderwijs geven en dat
onze kinderen zich thuis voelen op
onze school. Ze zijn gezien en mogen gezien worden. In elk geval
wensen wij u een fantastisch
schooljaar toe en vertel door wat u goed vindt en kom naar ons
als er onduidelijkheden zijn.
Wij wensen u veel leesplezier.
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Maastricht op de kaart

Het zonnetje

Onze stad is een voorbeeld
voor de rest van het land op
het gebied van duurzaamheid
en de ontwikkelingen in scholen en binnen het onderwijs.
We zijn daar best wel trots op.
Maar het is ook noodzakelijk
dat we hiermee bezig zijn. De warme lange zomer is
natuurlijk fantastisch maar het is de zoveelste zomer
op rij dat de temperaturen ongekend hoog zijn. Vorig
jaar was een uitzondering maar ook dat was een extreme situatie. Ons klimaat wordt steeds warmer en
de aarde warmt op. Je kunt zeggen dat het jouw tijd
wel duurt (want het gaat langzaam) maar je zou eigenlijk voor onze toekomst (onze kinderen en kleinkinderen) een verandering teweeg moeten brengen. En
natuurlijk kost dit moeite, energie en zeker ook geld
maar als we wachten, dan zitten onze kinderen en
kleinkinderen steeds vaker met de gebakken peren.
Via onze scholen proberen we de kinderen bij te brengen hoe ze hun steentje kunnen bijdragen tegen de
klimaatsverandering. We hopen dat de zaadjes, die zo
geplant worden, uitgroeien tot acties die daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten. Klein beginnen maar wel
elkaar bewust maken van de urgentie. In Maastricht
hebben we die handschoen opgepakt. Via allerlei organisaties krijgen we steeds meer voet aan de grond
en daarmee ook steeds meer draagvlak om met de
verduurzaming bezig te zijn. Er wordt vanuit verschillende delen van het
land contact met ons
gezocht om ons verhaal
te doen en daar zijn we
trots op maar we vinden
het vooral belangrijk
om onze boodschap uit
te dragen.

Het eerste zonnetje
van dit schooljaar
is voor meneer Ron.
Hij heeft flinke
pech gehad in juni
en raakte behoorlijk
geblesseerd. Daardoor
is hij een hele tijd niet
in school geweest maar nu is hij weer voor
halve dagen aan de slag gegaan. Dit gaan
we steeds verder opbouwen totdat hij weer
helemaal, full time, aanwezig is.
En je merkt pas hoeveel werk er wordt verzet door deze man als hij er niet is. We hebben getracht om alle werkzaamheden over
te nemen met z’n allen maar je loopt gewoon achter de feiten aan.
Dus meneer Ron, we zijn superblij dat u
weer terug bent en we hopen dat uw herstel
voorspoedig verloopt zodat u weer snel hele
dagen in school rondloopt. U bent een echte
duizendpoot.

De jarigen van 6 t/m 27 september
Om reden van privacy geven we niet de datum door maar noemen we
alleen de kinderen die in deze periode jarig zijn.
Vince van Wijhe, Jeady Thehu, Anouar Stito, Thomas Beekmans, Stan
Lemmens, Zoë van Wijhe, Juliana Gordon, Jorn Hazebroek, Bram Kok,
Jaylano van der Sman, Robin Devens, Amy Jaron, Mira Borisova, Dani
Thehu, Alesia Mema
Van harte gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag
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Dag van de pedagogisch medewerkers
Op 15 september zetten we onze collega’s in het zonnetje. De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang, de BSO en de kinderopvang verdienen het wel om even in de schijnwerpers te staan. Zij zorgen
ervoor dat ons kindcentrum een volledig kindcentrum is waarbij opvang en educatie hand in hand gaan .
Samen zorgen we ervoor dat de kinderen ons kindcentrum als een veilige basis ervaren waar het prettig is
om te zijn en waar het goed voelt. Met aandacht voor elk kind en waarin elk kind gezien wordt.

TSO
Veel kinderen maken gebruik van de TSO, de tussen schoolse opvang oftewel “het overblijven”. Dat is
prima mits we genoeg vrijwilligers hebben om te ondersteunen. We kunnen altijd nieuwe mensen gebruiken dus als u iemand weet, strik hem/haar dan om tegen een vrijwilligersvergoeding mee te komen
helpen.
Op bladzijde 52 van de KC gids staat alle informatie over het overblijven. Daar staat ook dat wij graag
willen dat het overblijven zoveel als mogelijk per jaar betaald wordt (via de bank) Dat scheelt een heleboel administratie en die tijd kunnen we natuurlijk aan de kinderen besteden. U kunt ook per bank een
20 rittenkaart kopen. Dat scheelt ook weer een contante
geldstroom binnen de school. Maar natuurlijk kunt u ook nog
steeds 20 euro in een enveloppe (met naam en klas van uw
kind) doen en dat in de daarvoor bestemde brievenbus doen.
Voor ouders die het zelf niet kunnen betalen kan de stichting
Leergeld bijspringen. Daarvoor heeft u een rekening nodig
die meester Jan voor u maakt.
U krijgt een bericht als de kaart bijna vol is om een nieuwe
kaart te kopen. Dat bericht komt als er nog 5 lege plekken op
de kaart staan, als er nog 2 lege kaarten op de kaart staan en
als de kaart vol is.

Speciale weken
Er komen een aantal speciale weken aan.
19 september begint de week van de Groene Voetstappen. We willen dan extra bij alle kinderen
en hun ouders stimuleren om met de fiets, te voet, met de step of hoe dan ook naar school te komen maar niet met de auto/bus/scooter. De kinderen kunnen punten verdienen als ze inderdaad
“groen” naar school zijn gekomen. Omdat we weten dat het vaak niet lukt om zonder auto naar
school te komen (gewoonweg te ver van school) belonen we ook kinderen die een speciale duurzame actie hebben ondernomen. Bijvoorbeeld bewust kort douchen of bewust scheiden van afval.
Het licht minder laten branden etc. Kinderen kunnen die acties ook doorgeven aan hun leerkracht. In deze week is ook de week van de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen). We hebben
in de VN afgesproken dat we ernaar streven om deze doelen te realiseren voor 2030 en het ziet
ernaar uit dat we dat niet gaan halen. Echter als we daar allemaal onze best voor doen, dan
moet het mogelijk zijn om een flink stuk op weg te zijn.
De week tegen het pesten begint op 26 september. In school proberen we dan met de kinderen
heel bewust te praten over pesten en waarom je dat vooral niet moet doen. We praten daar altijd over (indien nodig) maar deze week staat het wel centraal.
We zijn nu bezig met de gouden weken. Tot aan de herfstvakantie willen we met de kinderen
bouwen aan een veilige klas waarin iedereen kan zijn wie die is. We maken kinderen bewust van
de sociale context waar ze dagelijks inzitten en welke rol zij daar zelf in hebben. Wat doe je als je
een klasgenootje ziet huilen? Hoe ga je om met het verdriet van een ander? Waarom moet je niemand buiten sluiten? Als dit soort vaardigheden komen aan de orde. Niet allemaal tegelijk maar
gedoseerd over de 7 weken tot de herfstvakantie.
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Blink
Vanaf gisteren zijn we gestart met de methode Blink als methode voor wereldoriëntatie. De
principes zijn dezelfde als Topondernemers maar deze methode was aan vernieuwing toe. Afgelopen vrijdag zijn alle leerkrachten geschoold in deze nieuwe methodiek en we zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan. In het kennismakingskrantje dat u op donderdag 15 september krijgt
staat meer informatie hierover. Na een jaar uitproberen zijn wij er erg blij mee.

Geen ouders meer in de onderbouw mee naar binnen.
We weten het, het was altijd erg gezellig. Elke ochtend even met je kind mee naar binnen. Ven kijken
naar de klas en wat daar gebeurde. Even vertellen met andere ouders, even vertellen met de leerkracht.
Tijdens de corona tijd hebben we gemerkt dat kinderen veel rustiger waren als er niet ook nog eens 20
ouders in de klas waren. Kinderen zagen vooral benen van grote mensen en ze waren een beetje verloren in de massa. De leerkracht had geen of weinig overzicht omdat er steeds ouders iets vroegen. Sommige kinderen liepen door de klas en voelden zich een beetje verloren. Voor ons was die periode een
goede periode om na te denken over hoe we verder zouden gaan. We vinden het prettig als de kinderen
rustig naar binnen kunnen komen. Ook vinden we het prettig als de kinderen aandacht krijgen en in de
gaten gehouden worden. Ouders kunnen de kinderen nog steeds tot aan de deur brengen en ze kunnen
ook even met de leerkracht praten die aan de deur staat. We weten dat er voor en nadelen hieraan
zitten maar de voordelen wegen voor ons zwaarder dan de nadelen. Natuurlijk zijn ouders altijd welkom
om in de klas te kijken of om een afspraak te maken met de leerkracht. Dagelijks zijn de leerkrachten na
schooltijd aanwezig om u te woord te staan. Maar een ochtend beginnen met de kinderen en zonder
heel veel ouders in de klas bevalt ons maar zeker de kinderen erg goed, dus dat houden we erin.

Nieuw Poetsbedrijf
Vorige week is het nieuwe poetsbedrijf begonnen. Na jarenlange ontevredenheid over het oude bedrijf hebben we besloten om het contract te ontbinden en zijn we op zoek gegaan naar een nieuw bedrijf. Het nieuwe bedrijf heeft veel
werk gehad om de school “bij” te
werken maar zo langzamerhand
begint het er gewoon schoon uit te
zien, zoals dat ook hoort. Heel fijn
en we wensen de medewerkers
veel plezier en succes in hun werkzaamheden.

Op dit laatste plekje van de eerste
nieuwsbrief vragen we u om ook na
de vakantie goed op te letten waar u
uw auto parkeert als u de kinderen
komt brengen. Het Kennedyplein ligt
nog steeds kortbij en er is plek genoeg. Graag niet “even” op de stoep
parkeren en het liefst in de zijstraten.
Laten we samen ervoor zorgen dat
alle kinderen veilig naar school
kunnen komen. Dank u wel

Colofon
Basisschool de Vlinderboom
Kelvinstraat 3
6227 VA Maastricht
Tel: 043-3671335
Email: bsdevlinderboom@mosalira.nl
Website: www.kcdevlinderboom.nl
https://www.facebook.com/basisschooldevlinderboommaastricht
De nieuwsbrieven staan digitaal op onze website
Basisschool de Vlinderboom (MosaLira)

