
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer 9, 20 januari 2021 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 03 (18/01 - 22/01) Wat kies jij?   Lucas 3: 1-18, 21-22 en 4: 1-13 

Johannes de Doper laat mensen kiezen: een leven voor jezelf of een leven voor de 

Heer. Veel mensen komen door hem tot inkeer. Ook Jezus moet kiezen, als hij in de 

woestijn op de proef wordt gesteld door de duivel. Hij kiest ervoor om te luisteren 

naar de stem van de Eeuwige, de stem van het echte leven.Week 04 (25/01 - 29/01) 

De kracht in jou   Lucas 4: 14-39 

Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat er iemand zou komen die 

blinden zou laten zien en onderdrukte mensen vrijheid zou geven. Jezus leest het 

voor en zegt erachteraan: ‘Die woorden gaan nu in vervulling.’ Zijn stadgenoten 

kunnen zich niet voorstellen welke kracht in Jezus werkt. 

In Kafarnaüm komt Jezus een man tegen die beheerst wordt door een andere 

kracht: een boze geest. Jezus verjaagt die boze geest; de man wordt weer zichzelf. 

 

Lied van de maand januari: lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 
 
 

 

Een nieuw gebouw, een nieuwe situatie….. 
Het blijft een vreemde gewaarwording, een nieuw gebouw dat helemaal klaar is voor 

onderwijs en opvang, maar nog niet als zodanig in gebruik genomen is. 

Vanaf maandag zijn we wel opvanglocatie voor onze leerlingen en die van 

Kindcentrum Van den Bergh, dus er zijn wel kinderen nu, die spelen en leren. A.s. 

donderdag ontvangen we de eerste baby’s in onze (nood)opvang, fijn dat we in elk 

geval dat kunnen realiseren. 

We moeten het ermee doen, dit is een situatie waar we niets aan kunnen veranderen. 

We houden er zelfs al rekening mee dat deze lockdownsituatie nog een keer wordt 

verlengd. 

 

Wat gebeurt er wel? Dat is het thuisonderwijs. Alle leerkrachten zorgen voor online 

momenten en spreken instructies in die op een zelf gekozen tijdstip bekeken kunnen  

worden. We weten dat het veel vergt van u als ouders om alles goed te laten verlopen, 

net als van de kinderen, die wel les krijgen, maar de vaste structuur missen. En niet te 
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vergeten de sociale kant van het naar school gaan, de omgang met en het horen bij 

een groep klasgenootjes. 

We hebben het al vaker gezegd, en herhalen het nog maar eens: vraag gerust om 

hulp, stel uw vraag, bel of mail met de meester of juf als u iets niet weet of als uw kind 

ergens niet uitkomt. In contact blijven is nu heel belangrijk! 

 

En laten we hopen dat deze periode straks ten einde is en we terug kunnen naar de 

situatie waar we allemaal zo naar uitkijken. 

 

 

Start nieuwe collega 
Op 1 februari a.s. start Celine Brandsema, de juf die nieuwe groep kleuters onder haar 

hoede krijgt. Ze is al hier op De Vlindertuin geweest om zich voor te bereiden en ze 

heeft er heel veel zin in om hier aan het werk te gaan met de kinderen. Voorlopig nog 

even op afstand en online, daarna natuurlijk in De Vlindertuin.  

Heel veel succes en veel plezier bij ons hier Celine! 

 

Activiteitenplein 

Afgelopen week zijn de meubels en andere spullen bezorgd voor het 

activiteitenplein. Hieronder een impressie. 
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Deze centrale plek is bedoeld voor het onderwijs overdag, als samenwerkplek of om 

samen een spel te doen of andere activiteit. Na schooltijd is dit het domein van de 

buitenschoolse opvang. We zijn er blij mee! 

 

 

Wisseling van de wacht 
Met ingang van 1 februari zal Rodiecke van Leeuwen het stokje overnemen van Joke 

van de Laar, als directeur van De Vlindertuin. 

Dat dit in deze bijzondere tijd plaatsvindt, waarin er niet gewoon wordt lesgegeven en 

er geen reguliere opvang is, maakt dit voor beiden apart. 

Normaal gesproken is zoiets een moment, waar aandacht is voor de stap die beiden 

zetten. Nu is het een soort van geruisloze overgang.  

De praktijk is dat zij beiden deze overgang zo goed mogelijk gaan uitvoeren. Daarvoor 

staat volgende week een eerste moment gepland. Rodiecke neemt deze week 

afscheid op De Koningslinde, haar huidige werkplek. Zij heeft aansluitend een week 

om zich voor te bereiden op de overstap. 

Vanaf 1 februari zal zij de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van De 

Vlindertuin overnemen van Joke van de Laar. De laatste zal de maanden februari t/m 

april verbonden blijven voor twee dagen per week als ondersteuning op verschillende 

terreinen. Dus voor haar wel een afscheid van de functie als directeur, maar nog niet 

van De Vlindertuin.  

Al met al hopen we dat deze wisseling van de wacht zodanig verloopt dat alles zoals 

het nu gaat gewoon doorloopt. Er komen kennismakingsmomenten voor Rodiecke en 

t.z.t. een afscheid van Joke, u hoort uiteraard wanneer dat allemaal gaat gebeuren. 

Zodra er weer wat meer mag in deze coronatijd gaan we dit plannen. 

We zien als de team de wisseling met vertrouwen tegemoet. 
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Vanuit de MR 
Deze week is de eerste MR-vergadering van dit nieuwe jaar geweest. En tevens de 

laatste waarbij Joke als directeur van De Vlindertuin aansloot. Het is een bijzondere 

periode waarin iedereen zijn/haar werk doet en we als ouders/verzorgers ook het 

reilen en zeilen thuis zo goed als mogelijk organiseren. 

 

Inmiddels is het nieuwe gebouw in gebruik genomen en we kijken er met z’n allen 

naar uit om hier elkaar weer te kunnen treffen. Een nieuwe locatie, een 

doorontwikkeling van onderwijs naar kindcentrum en dat onder leiding van een 

nieuwe directeur per 1 februari a.s.. Het zijn zo best wat veranderingen in een 

bijzondere tijd.  

Op stichtingsniveau is in december jl. het strategisch plan opgeleverd. Hierin staat 

vermeld welke koers de stichting de komende jaren wil varen. Het biedt de kaders en 

de thema’s waarbinnen een KC op locatieniveau haar beleid bepaalt en het is daarmee 

een handvat voor de ontwikkeling van een eigen zgn. locatieontwikkelplan (LOP). Voor 

de zomer moet dit LOP gereed zijn en als MR hebben we hier een belangrijke stem in 

(instemming). Samen met Rodiecke (nieuwe directeur) pakken we dit vanaf februari 

op. 

 

In deze bijzondere tijd verwelkomen we ook nieuwe leerlingen. En ook zijn er ouders 

die voor het eerst hun kinderen naar school laten gaan. Dat is altijd een bijzonder 

moment. We hebben vernomen dat het in deze tijd soms zoeken is hoe contacten 

worden gelegd, hoe je verbinding krijgt met andere ouders en leerlingen. Daarom zijn 

we vanuit de MR gestart met kennismakingsmomenten: ouders waarvan hun kind 

voor de eerste keer naar school gaat, worden uitgenodigd om samen met de directeur 

en een afvaardiging van de MR kennis te maken. Nu gebeurt dit online en we hopen 

dat dit snel weer op locatie kan. Mede op deze manier willen we in verbinding komen 

met (nieuwe) ouders en een bijdrage leveren aan een warm welkom op De 

Vlindertuin. 

 

Wanneer je vragen hebt over wat de MR kan betekenen, of je hebt een onderwerp dat 

op beleidsgebied aandacht behoeft, laat het ons dan weten. We treffen elkaar helaas 

niet meer bij ‘het hek’ of in de school, maar via de mail zijn we goed bereikbaar:  

Marcel en Mariëlle: marcel.hertgers@pcogv.nl en marielle.bos@pcogv.nl  

René en Martin: reneboonzaayer@hotmail.com en martin_van_veluw@hotmail.com.  

 

Hartelijke groeten, 

Marcel, Mariëlle, René en Martin 
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Tot besluit 
Zoekend naar woorden in de bijbel die ons houvast kunnen geven in een onzekere 

tijd, kwamen deze naar voren in Genesis 28:15: 

 

‘Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je 

naar dit land terug brengen: ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan wat ik je heb 

beloofd’. 

 

De woorden die Jakob hoorde in zijn droom in Betel, hebben nog steeds betekenis 

voor ons, we mogen ze meenemen als bemoediging in een tijd waarin de dingen niet 

zo vanzelfsprekend lijken te zijn als eerder. Laten we die meenemen en elkaar 

daarmee tot steun zijn. Houd moed en heb lief! 

 

Met vriendelijke groet,| 

Team De Vlindertuin 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen van anderen 
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