Nieuwsbrief 2
Datum: 3 oktober  2017
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Schoolreisje
Donderdag 7 september was het zover... We gingen op schoolreisje naar Dierenpark Amersfoort! In
de dagen daarvoor waren de kinderen al enorm enthousiast en benieuwd welke dieren zij allemaal
zouden gaan zien.
In de bus zat de stemming er al goed in! Gelukkig waren we er snel. Nadat alle groepjes waren
verzameld, ging iedereen opgetogen het park in. Daar zagen de kinderen al snel de olifanten,
stokstaartjes, leeuwen en tijgers. Prachtig! Ook een ritje in de draaimolen en de trein mocht niet
ontbreken. Achterin het park was er een dinobos, waar de kinderen zich helemaal in konden leven
hoe het was in die tijd.
Om 12.00 uur was het tijd om te smullen van de patatjes. Na de lunch vertrokken de groepjes weer
het park in, op zoek naar de dieren die zij nog niet gezien hadden. Ook hebben de kinderen heerlijk
kunnen spelen in twee enorme speeltuinen. Het was een erg leuk park met voor ieder wat wils. De
kinderen hebben zich erg goed vermaakt.
Na afloop kregen ze nog een ijsje en stapten we voldaan de bus weer in op weg naar school. Het
was een zeer geslaagde dag en zeker de moeite waard om nog eens naar terug te gaan!
De ouders die foto’s hebben gemaakt van het schoolreisje, willen die deze doorsturen naar
julia@vlinderbos.nl of danielle@vlinderbos.nl Dan kunnen deze op de website geplaatst worden.
Alvast bedankt!

Kleuterfeest:
En voor de kleuters was het dezelfde donderdag de hele dag feest op Vlinderbos. De kinderen van
de Tovertuin en de Beestenboel hebben op donderdag 7 september een heerlijke dag gehad. Na
het uitzwaaien van de onder- en middenbouw, hebben de kinderen zich verzameld rond het
podium. Daar werd de dag geopend door juf Krista en juf Marjolein. Ze gaven een mooi optreden
als Jip en Janneke. Onder begeleiding van een aantal behulpzame ouders deden de kinderen
daarna enthousiast mee aan verschillende dierenspelletjes. Tussendoor kregen ze wat lekkers en
als lunch aten ze frietjes met knakworst.  Vervolgens is er volop genoten van een spannende
poppenkastvoorstelling in de hal. Kortom; het was een knusse, gezellige dag!

