Nieuwsbrief 1
Datum: 28 augustus  2017
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op maandag 21 augustus was de start van het schooljaar 2016-2017. Een heel bijzonder jaar, want
we bestaan dit jaar 25 jaar!! Wat een prachtige mijlpaal. Ik ben heel trots op onze mooie school, die
nog steeds groeit en bloeit. Verderop leest u meer over de feestweek.
In de zomervakantie hebben we met alle juffen behoorlijk opgeruimd (dat is het voordeel van een
aantal interne verhuizingen) en een volle container kon afgevoerd worden, zodat we lekker
opgeruimd konden beginnen.
Dit jaar hebben we het motto: “Wij zijn een lezende school.”
We willen heel veel leesbevorderende activiteiten inplannen, zoals; veel voorlezen, “biebboek”
lezen, boekenruilbeurs, kilometers lezen met de groep, etc. Dit doen we om het leesplezier van de
kinderen te bevorderen en de woordenschat wordt uitgebreid. We zouden het fijn vinden als u
lekker met ons mee wil doen/lezen.
Ook zijn we gevraagd door de gemeente om mee te doen met een pilot “De afvalvrije school”. Met
het doel zo min mogelijk restafval te creëren. De gemeente heeft voor verschillende afvalbakken
gezorgd en die staan in de groepen. De eerste week was de opbrengst van het restafval al flink
minder dan gewoonlijk. Een goed initiatief dus, waar wij helemaal achter staan.
Ik wens iedereen van Vlinderbos een prachtig jaar toe. En ik wil graag tegen iedereen zeggen: Heb
je een vraag, blijf er niet mee rondlopen, maar kom langs. Mijn deur staat altijd open.
Titia de Vries
Vanuit het bestuur:
Aandacht voor het kind, al 25 jaar lang
We zijn weer begonnen! En gelijk in de eerste week gestart met een feest op school voor de
kinderen, 25 jaar Vlinderbos. Een mooie periode waarbinnen de school vanuit een kleine groep
gedreven mensen, verder is ontwikkeld, door een hecht team, tot een vernieuwende en “warme”
school. Wij mogen best trots zijn op ons Vlinderbos. Naast de kwaliteit en inspanningen van ons
team & directie, kan onze school niet draaien zonder de steun van jullie, de ouders en/of verzorgers
van al onze kinderen. Al 25 jaar lang zijn de ouders op allerlei terrein onmisbaar op de Vlinderbos.
Dit feest, 25 jaar Vlinderbos, is er dan ook voor jullie. Dank voor jullie betrokkenheid, ondersteuning
en feedback. Dit is en blijft van grote waarde voor het team, de directie, maar zeker ook voor ons
als bestuur. Jullie weten ons te vinden en dan noem ik natuurlijk ook de Medezeggenschapsraad of
wel de MR.
Het team en de directie zijn ook dit jaar weer tijdig gestart met de voorbereidingen voor dit nieuwe
schooljaar.  Zo ook wij als bestuur. Tijdens onze vergadering in juli hebben we afscheid genomen
van Sander Sneiders, onze voorzitter. Sander heeft zich jarenlang met veel passie en kwaliteit
ingezet voor Vlinderbos. Sander bedankt.
Voor het bestuur staat de continuïteit van Vlinderbos, het team en haar directie bovenaan de
prioriteitenlijst. Daar waar we het afgelopen schooljaar geconfronteerd werden met een directie
verandering, zijn we nu voornemens rustig verder te bouwen aan het team (sterk fundament) wat er
reeds staat. Naast de continuïteit van Vlinderbos heeft de kwaliteit (lees: leeropbrengsten /
prestaties) van ons onderwijs prioriteit. Natuurlijk spelen er veel meer zaken op en rond Vlinderbos.

Wat te denken van: Het groene schoolplein, het voortzetten van een gezond financieel beleid,
goede PR en publiciteit, toestroom nieuwe kinderen, betrokkenheid van ouders en natuurlijk
bovenal aandacht voor onze kinderen. Ik nodig jullie alvast uit voor onze Algemene
Oudervergadering (AOV) op donderdag 16 november. Voor nu: het feestje 25 jaar Vlinderbos is nog
niet ten einde, tot 1 september.
Namens bestuur Vlinderbos
Arnold Reijers, vz
Voorstellen Esmay (onze nieuwe collega van Duckcity)
Mijn naam is Esmay de Bruin. Ik ben 21 jaar oud en woon in Wilnis. Mijn kennismaking met
Vlinderbos was toen ik 4 jaar werd. Voor het eerst naar school. Toen ik 4 jaar geleden opnieuw de
school binnenstapte, dit keer als stagiaire, zag ik mezelf weer even van vroeger. Een vrolijk meisje
dat graag andere kinderen helpt, want zo doe je dat in een stamgroep. Als jong meisje wilde ik al juf
worden. Op de PABO liep ik stage op scholen met een ander onderwijsconcept en toen wist ik het
zeker: Vlinderbos past bij mij. Afgelopen jaar had ik mijn eindstage in de Dolfijnengroep. Na mijn
diploma kon ik al gelijk aan de slag met een eigen groep op Vlinderbos! Op de plek waar vroeger al
mijn dromen zijn begonnen, krijg ik nu de kans om kinderen te helpen met het ontdekken van hún
dromen. Ik heb heel veel zin in dit schooljaar en ga er samen met Duckcity een topjaar van maken!
Jaaropening:
We begonnen de eerste dag al heel gezellig met de inmiddels bekende accordeonist en het team
werd wederom verrast met een gezellig aangeklede teamtafel. Wat een gezellig begin van het
schooljaar. Dank aan de ouders die dit opnieuw hebben geregeld.
Woensdag was de officiële opening van ons 25-jarig jubileum. De school was zowel binnen als
buiten mooi versierd en iedereen kwam binnen over de rode loper. Wethouder Alberta Schuurs
hield een mooie toespraak over 25 jaar Vlinderbos, voordat zij het lintje doorknipte, dat werd
vastgehouden door Gijs, die al het langst op Vlinderbos zit en Sunday, die nog maar net op
Vlinderbos is komen wennen. Uiteraard werd juf Renate nog op het podium geroepen, want zij
werkt echt vanaf week drie op Vlinderbos en dat is een felicitatie waard. Ook werden de filmcoach
Freek en de kunstenares Jenneke voorgesteld. Freek heeft samen met alle kinderen van Vlinderbos
aan een film over Vlinderbos gewerkt. In twee dagen tijd zijn alle kinderen even filmacteur geweest.
Jenneke had haar eigen atelier in de voetbalkooi opgesteld. Alle kinderen hebben in het atelier
gewerkt en op hun eigen manier mee gewerkt aan de kunstwerken.
Op vrijdag was er een ouderwets gezellige vossenjacht in de wijk. Er liepen verschillende “typetjes”
rond in de wijk, die door de kinderen gezocht moesten worden. Zodra een vos gevonden was,
mocht de groep een opdracht uitvoeren om een letter te verdienen. Al deze letters vormde samen
de zin: Vlinderbos viert feest.
Het was een  gezellige, ontspannen en sfeervolle eerste Vlinderbosweek.
De premiere van de film en de onthulling van de kunstwerken is vrijdag 1 september van 15.00 uur
tot 17.00 uur voor ouders en kinderen. U ontvangt van de feestcommissie nog een aparte
uitnodiging hiervoor.
Stamgroepavonden
Elk jaar wordt u uitgenodigd voor de stamgroepavond. Op deze avond geven de leerkrachten
informatie over de bouw.
Start: 19.30 uur. De avond duurt ongeveer een uur.
De data staan onderaan deze nieuwsbrief vermeld.
Koffie-ochtenden:

Elk jaar  komen veel nieuwe ouders naar Vlinderbos, soms omdat hun kind vier jaar wordt, maar
regelmatig betreft het ook ouders die overstappen van een andere school.  Dit betekent dat u door
het jaar heen regelmatig nieuwe kinderen en nieuwe ouders op Vlinderbos tegenkomt. Wij vinden
het belangrijk dat de ouders van een stamgroep elkaar ook kennen. Daarom organiseren wij weer
koffieochtenden na de kampweek. De data staan onderaan de nieuwsbrief.
Controleren leerlinggegevens
Binnenkort krijgen alle kinderen een belangrijk formulier mee naar huis. Het zijn de gegevens van u
en uw kind(eren) zoals die bij ons bekend zijn. Uit ervaring weten we dat soms e-mailadressen,
telefoonnummers of mobiele nummers, maar ook beroepen van ouders in de loop van een
schooljaar wijzigen. Het is belangrijk dat wij over correcte gegevens beschikken. We zijn in de
zomervakantie overgestapt naar een nieuw administratiesysteem. Vandaar het dringende verzoek
alle gegevens goed door te nemen en waar nodig aan te passen. Het formulier kan vervolgens
ingeleverd worden bij de groepsleerkracht of de administratie.
Uw speciale aandacht vragen wij voor “Medische informatie”. Wilt u daar eventuele allergieën van
uw kind aangeven. Wij zullen op basis van deze informatie rekening houden met bijvoorbeeld
traktaties, maar ook tijdens de lessen (bijvoorbeeld allergie voor honden, katten, wespensteken
e.d.)
Wij ontvangen graag alle formulieren uiterlijk donderdag 8 september retour, ook als er geen
wijzigingen zijn. Op deze manier weten wij zeker dat alle ouders dit formulier ook hebben
ontvangen.

Typcursus
In september start Rapido Typen weer met een typecursus voor de kinderen van groep 6, 7 en 8. In
een aparte bijlage vindt u meer informatie en hoe u uw zoon/ dochter op kunt geven.
Hulpouders gevraagd
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die de hoofdluizencommissie willen komen versterken. In
principe wordt er op woensdagochtend om 08.45 uur na de vakanties gecontroleerd, soms is er een
extra controle.Uw inzet wordt zeer gewaardeerd. Ook als u nog geen ervaring hebt kijken wij naar u
uit! U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten.
Talentonderwijs
Op Vlinderbos bieden we veel extra’s naast het reguliere onderwijs. Wij willen niet alleen dat de
kinderen veel leren, maar ook dat er aandacht is voor de bijzondere talenten die alle kinderen
hebben. Samen met een groep ouders worden de thema’s en een programma bedacht.
Aan de kinderen wordt gevraagd welke talenten zij bij zichzelf zien. Het eerste thema is “griezelen”,
de schrijftalenten worden uitgedaagd om mooie verhalen te schrijven. De overige thema’s van dit
jaar gaan we binnenkort vaststellen.
Schoolkamp, schoolreis en kleuterfeest
Op 6, 7 en 8  september a.s. gaan de groepen 7/8 op schoolkamp. We wensen leerlingen en
begeleiders veel plezier toe. De ouders/verzorgers van leerlingen in de groepen 7/8 hebben
inmiddels een informatiebrief ontvangen.
De groepen 3 t/m 6 gaan op donderdag 7 september op s
 choolreis. De bestemming is op dit
moment nog geheim. De leerlingen worden op de normale tijd op school verwacht. Verdere
informatie volgt nog in een aparte brief.
Op donderdag 7 september blijven de kinderen van de Beestenboel en de Tovertuin op school en
vieren samen kleuterfeest. Het thema van het kleuterfeest is dit jaar ‘Dierentuin’. De kinderen
mogen verkleed komen als ze dit willen (geen verplichting) en hoeven deze dag géén fruit, drinken

en brood mee te nemen. De deur is om 8.30 uur open en wij starten met ons feest nadat we de
kinderen die op schoolreis gaan, hebben uitgezwaaid. De kinderen mogen om 15.00 uur weer
worden opgehaald. Aan de deur van de groep hangt een intekenlijst voor hulpouders.
Oortjes
De leerlingen in de groepen 4 en de nieuwe leerlingen hebben van school een setje oortjes
gekregen voor hun laptop. Is er een nieuw setje nodig, dan vragen wij aan de ouders/verzorgers om
ze zelf aan te schaffen.
Welkom op school
Raf groep 1 Tovertuin
James groep 1 Tovertuin
Vajèn groep 1 Tovertuin
Sunday groep 1 Tovertuin
Catalina groep 2 Beestenboel
Vigo groep 2 Tovertuin
Lisa groep 3 Dolfijnengroep
Rowan groep 4 Dolfijnengroep
Jaimy groep 4 Blitskikkers
Din groep 4 Blitskikkers
Robine groep 5 Geluksvogels
Suus groep 5 Geluksvogels
Magnus groep 6 Geluksvogels
Tugra groep 5 Duckcity
Roan groep 5 Duckcity
Noor groep 6 Duckcity
Puck groep 7 Zweinstein
Delano groep 7 Spotlights
Belangrijke data:
Vrijdag 1 september
Woensdag 6 t/m vrijdag 8 september
Donderdag 7 september
Maandag 18 september
Donderdag 21 september
Maandag 25 september
Donderdag 28 september
Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september
Dinsdag 19 september
Dinsdag 26 september
Woensdag 27 september
Maandag 9 en dinsdag 10 oktober
Woensdag 11 oktober

Vlinderbos 25 jaar, met ouders
kamp groep 7/8
schoolreisje groep 3 t/m 6
kleuterfeest groep 1/2
stamgroepavond Middenbouw (5-6)
stamgroepavond Basisbouw (1-2)
stamgroepavond Bovenbouw (7-8)
stamgroepavond Onderbouw (3-4)
koffieochtend groep 1-2
koffieochtend groep 3-4
koffieochtend 7-8
koffieochtend 5-6 Geluksvogels
koffieochtend 5-6 Duckcity
NIO groep 8
inloopochtend en boekenmarkt

