
 
 
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! 
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Kamp: 
Woensdag 6 september vertrok de bovenbouw onder luid getoeter naar ‘t Woelige Nest in 
Hulshorst. Opa Gijs ging ook weer mee met de volgeladen vrachtwagen met bagage en andere 
materialen. We kunnen met elkaar terugkijken op een hele mooie kampweek. We hadden redelijk 
weer en een mooie locatie vlakbij een grote zandverstuiving, waar wij enthousiast gebruik van 
hebben gemaakt. Voetballen, zwemmen, vlotten en hutten bouwen en nog veel meer. Tijdens de 
verschillende spellen en activiteiten hebben we elkaar en onszelf weer beter leren kennen. 
Donderdagavond was traditiegetrouw “De Bonte Avond”. Een gezellige avond vol optredens en 
muziek. Op vrijdag kwamen we om 15.00 uur moe, maar zeer voldaan weer terug op Vlinderbos. 
We willen de ouders die op welke manier dan ook bijgedragen hebben aan deze kampweek 
hartelijk bedanken. 

 
 
Cruyff Courts-toernooi 
Woensdag 20 september deden de jongens van groep 7-8 mee aan het Cruyff Courts-toernooi. Ze 
speelden geweldig samen, waren positief naar elkaar en haalden op maar één puntje na de finale 
niet. Knap gedaan mannen! Tijdens het uitdelen van de voetbaltenues merkten we wel dat het 
aantal groene voetbalkousen enorm geslonken is. Mocht u thuis nog een paar van school hebben, 
neem ze alstublieft weer mee, zodat we later niet tekort komen. Woensdag 25 oktober in de middag 
zijn de meiden aan de beurt. U bent van harte uitgenodigd om ze aan te moedigen! 
 
Schoolkorfbal 
Op woensdag 27 september werd het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi bij korfbalvereniging de 
Vinken in Vinkeveen gehouden. Twee teams van Vlinderbos verschenen op het korfbalveld. Voor 
de midden- en bovenbouw mochten Romy, Yasmin, Jasmijn en Amber het veld in als team Anjer. 
Voor de onderbouw mochten Sophie, Jessy, Milo, Luca, Quinten en Brian het als team Fret 



opnemen tegen andere scholen. Om even het gevoel te krijgen hoe je moet scoren begon deze 
middag met het sneldoelen. De teams moesten in 10 minuten tijd, zoveel mogelijk doelpunten 
proberen te scoren. Dat was best lastig, maar de ballen gingen toch ook best vaak door de korf. 
Hierna begonnen de wedstrijden. Team Anjer kwam flitsend uit de startblokken en wist met 5-4 te 
winnen, terwijl team Fret nog een beetje moest wennen. Maar na een gelijkspel en een kleine 
nederlaag wisten ook deze toppers een wedstrijd te winnen. Team Anjer had het erg zwaar in de 
groep 7 poule. Maar de meiden lieten geen moment het koppie hangen. Door goed samen te blijven 
spelen wisten ze regelmatig te scoren, maar helaas wisten de tegenstanders dat elke keer net iets 
vaker te doen. Team Fret kreeg steeds meer plezier in en bij het veld. Er werd niet alleen 
gekorfbald. Een estafette en een hindernisbaan maakte de dag compleet. Aan het eind van deze 
zonnige en best warme middag mocht team Fret de beker in ontvangst nemen voor de 2e plaats. 
Wat hebben we allemaal genoten. De kinderen in het veld en de ouders langs de lijn! 
 
 
Heel blij 
Wat zijn we toch altijd weer blij met alle hulp en inzet van ouders/verzorgers, opa’s en oma’s bij de 
verschillende feesten en activiteiten. Zonder alle ouderhulp is er heel veel minder mogelijk. Dank 
daarvoor namens alle kinderen en het team van Vlinderbos.  
 
 
Social media 
Op school zien we dat veel kinderen al gebruik maken van social media, zoals Whatsapp, 
Facebook, Instagram en Snapchat. We besteden in de groep regelmatig aandacht aan hoe we daar 
mee om kunnen gaan. Onderwerpen kunnen o.a. zijn; Online pesten, privacy, welke foto’s zet je er 
wel of niet op, wat kun je wel of niet in een berichtje zetten? Kinderen weten heel goed wat ze wel 
en beter niet kunnen plaatsen/typen. Toch gaat het soms mis, ook dat bespreken we in de groep. 
We hebben als school niet volledig zicht op wat er online gebeurt. Het is zinvol om als 
ouder/verzorger regelmatig de telefoon van uw zoon of dochter te controleren om te kijken wat er  
gezegd wordt in zo’n groepsapp of welke foto’s er zijn geplaatst en vervolgens over de leuke 
dingen, maar ook over de minder leuke dingen het gesprek aan te gaan. 
 
Daarnaast willen we ouders/verzorgers ook vragen voorzichtig om te gaan met social media w.b. 
Vlinderbos. We vinden het leuk als er foto’s gemaakt worden. Deze mogen altijd worden gemaild 
naar administratie@vlinderbos.nl zodat we ze op het beveiligde gedeelte van onze website kunnen 
zetten. Niet alle ouders/verzorgers vinden het prettig dat hun kind(eren) op bijv. Facebook of in de 
krant komen. Ook zijn er leerkrachten die het liever niet willen. Op school weten we welke 
ouders/verzorgers geen toestemming hebben gegeven voor het publiceren van foto’s. Wij willen u 
daarom vragen geen foto’s van andermans kinderen en leerkrachten te plaatsen. 
 
 
Ziekmelden 
In geval van ziekte of verhindering wordt u verzocht voor 8.45 uur telefonisch bericht te geven aan 
de school. Elke groep start dagelijks met de absentieregistratie. Bij afwezigheid zonder melding 
neemt de school vanaf 9.00 uur contact op met de ouders. 
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Ouderbijdrage 
Deze week zijn de nota’s van de ouderbijdrage verstuurd. De ouderbijdrage heeft tot doel een groot 
aantal voorzieningen te bekostigen die het ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur niet 
vergoedt. Uw bijdrage wordt gebruikt om extra kwaliteit aan het onderwijs toe te voegen, maar ook 
om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) achteraf met veel plezier aan Vlinderbos kunnen 
terugdenken. 
 
 
Kinderboekenweek 2017  
Gisteren hebben we met elkaar de kinderboekenweek al geopend. Het thema is Gruwelijk eng! Hier 
en daar zijn in school wat griezelige dingen aangetroffen, rare voetstapjes, gekke oogjes en 
monstertjes…. Op woensdag 11 oktober is er een boekenmarkt tijdens de inloopochtend. Meer 
informatie hierover vindt u in een aparte bijlage. 

 
Ouders Lokaal 
Tijdens de week van de opvoeding organiseert Ouders Lokaal op zaterdag 7 oktober voor de 
tweede maal een festival voor ouders/opvoeders. Een middag lang kun je je als bezoeker laten 
inspireren op het gebied van opvoeding. Van baby in de buik tot een uberpuber in huis, er wordt 
aan iedereen gedacht deze middag. Het Festival start om 13.00 uur en wordt geopend door 
niemand minder dan Marina van der Wal.  Zij zal een interactieve lezing geven voor ouders van 
peuterpuber tot uberpuber (en alles wat daartussen zit)! Na de lezing is er mogelijkheid om Marina 
te ontmoeten. Verder kun je je laten inspireren tijdens de vier workshops en informatie/inspiratie 
opdoen bij de leuke kraampjes die er zullen zijn vertegenwoordigd door lokale 
ondernemers/instellingen. Het programma vindt u in een aparte bijlage. 
Aanmelden kan via: http://www.ouderslokaal.nl/event/ouders-lokaal-festival 
 
 
Welkom op school 
Cattleya Tovertuin 1 
Sophie Tovertuin 1 
Amilie Dolfijnengroep 4  
 
 
Belangrijke data 
Donderdag 5 oktober School gesloten i.v.m. staking 
Maandag 9 oktober en dinsdag 10 oktober NIO groep 8 
Maandag 9 oktober Gespreksavond 
Woensdag 11 oktober Boekenmarkt + inloopochtend 
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober Herfstvakantie 
Maandag 23 oktober Studiedag 
Maandag 30 oktober Schoonmaakavond  
Woensdag 1 november Doorloopmiddag muziekavond 
Donderdag 2 november Muziekavond 
Donderdag 16 november Algemene Ouderavond 

http://www.ouderslokaal.nl/event/ouders-lokaal-festival





