
 
 
 
 
Nieuwsbrief 3 
Datum: 13 november 2017 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Vlinderbos got talent 
Ook dit jaar was de muziekavond weer een groot succes! Het was een spetterende avond 
vol verrassingen, muzikaliteit en plezier. De twee enthousiaste presentatoren juf Tamara en 
juf Anja hebben ook dit jaar aan ieder optreden een persoonlijk tintje gegeven. Alle 
deelnemers kregen een mooie gerbera na hun optreden en een oorkonde. We kunnen trots 
terugkijken op een fantastische avond waar 78 toppers aan hebben meegedaan! We 
bedanken iedereen die achter de schermen heeft meegewerkt aan deze mooie avond. 
 
Algemene Oudervergadering 
Donderdag 16 november a.s. is de jaarlijkse Algemene Oudervergadering in de hal van 
Vlinderbos. Bestuur, directie, MR en OR blikken terug op het afgelopen schooljaar en kijken 
vooruit op het huidige schooljaar. Alle ouders zijn van harte welkom. Vanaf 19.15 uur gaan 
de deuren open en is er koffie. Om 19.30 uur start de avond met een prikkelende 
presentatie van Maria Schaeffer over het belang van lezen op school en thuis. De 
verwachte eindtijd is 21.15 uur. 
 
Voorstellen Maria Schaeffer 
Dag allen, 
Mijn naam is Maria Schaeffer en vanaf augustus jl. help ik als leesspecialist het team van 
Vlinderbos. Met het team hebben we een prachtige start gemaakt om het begrijpend lees- 
en luisteronderwijs binnen de wereld oriënterende vakken te integreren en te verbeteren. 
Sinds 24 oktober werk ik ook als stamgroepleider van Zweinstein. 
Ik woon reeds 21 jaar in Kockengen met Johan en samen zijn we daar vier kinderen rijker 
geworden. Ik ben dol op lezen, geintjes, schilderkunst uit de Gouden Eeuw en filosoferen. 
Ik vind het belangrijk om kinderen in het basisonderwijs de juiste kennis en bagage te 
geven, zodat ze nieuwsgierig blijven, vragen zullen stellen, kritisch denken en altijd 
zoekende zijn naar nieuwe inzichten en informatie en zo hun leven lang enthousiast zullen 
leren. 
Groet, Maria 
 
Kerstkoor 
De Sint is nog niet eens in het land, maar achter de schermen wordt al gedacht en gewerkt 
aan Kerstmis. Ons kerstkoor, bestaande uit zingende ouders en ouders die een instrument 
bespelen, gaat beginnen met de zangrepetities. Zij treden op in de aanloop naar kerst en 
tijdens het kerstdiner zingen zij in alle groepen. Ons koor zou zich heel graag versterken 
met enkele nieuwe leden. U kunt zich aanmelden of meer informatie inwinnen bij Titia, bij 
Eva (administratie) of bij Yolande Bakker (moeder van Zeline). 
 
 
 



Start bouw huisartsenpost 
De gemeente heeft ons laten weten dat er op korte termijn gestart wordt met 
bouwwerkzaamheden voor de nieuwe huisartsenpost (tegenover ons). Ze proberen zoveel 
mogelijk rekening te houden met onze schooltijden, maar het kan voorkomen dat u er 
hinder van ondervindt tijdens het brengen en halen van uw kind. Tevens willen wij u 
nogmaals vragen om uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren. Wij 
verzoeken u om NIET in de bocht achter de glascontainer (Wagenmaker) uw auto te 
parkeren. Dit levert echt gevaarlijke situaties op. 
 
Kaartenactie 
Dit schooljaar doet Vlinderbos mee met een kaartenactie. Elk kind maakt een hele mooie 
tekening. Daar worden dan echte ansichtkaarten van gemaakt met de naam van uw kind 
erop gedrukt. Elke kaart komt 8x in een setje en die setjes kunnen de kinderen verkopen. 
(7,95 euro per setje). Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop gaan wij besteden 
aan het groene schoolplein. Elk kind krijgt 8 setjes van 8 kaarten om te verkopen. Minder 
verkopen mag natuurlijk, maar er kunnen geen nabestellingen geplaatst worden. 
We hopen dat alle kaarten een mooie bestemming krijgen. 
 
Koffieochtend 
Woensdag 8 november is er een koffieochtend geweest voor ouders van makkelijk lerende 
kinderen. De opkomst was enorm! Iedereen werd van harte welkom geheten door Renate 
en Tamara. We begonnen met een kennismakingsbingo. Daarna werden de ouders 
opgedeeld in drie groepen. Ze kregen een stapeltje stellingen mee. Heel betrokken en open 
zijn de ouders met elkaar in gesprek gegaan, over onder andere de vraag “Gedraagt uw 
kind op school zich hetzelfde als thuis?” 
Ter afronding hebben we kort nog met elkaar de rode draad uit de gesprekken 
uitgewisseld. Een koffieochtend met een bepaald thema, voor alle ouders van Vlinderbos 
die zich daarbij betrokken voelen, is zeker voor herhaling vatbaar. In de bijlage vindt u een 
verslag van deze ochtend. 
 
Talentonderwijs 
Ook dit jaar hebben al verscheidene kinderen deelgenomen aan ontdek je talent (groep 1 
t/m 4) of verdiep je in een talent (groep 5 t/m 8). Het eerste blok is gegeven door Leonie 
van der Heyden (moeder van Boaz en Raf). De kinderen hebben zich verdiept in het 
schrijven van teksten. Momenteel is het blok koken in volle gang. De kinderen hebben al 
pizza’s gebakken en supergezonde cocktails gemaakt. Voor het komende blok verwijs ik u 
graag naar de bijgevoegde brief over de “uitvinders van de toekomst”. Voor dit blok wordt 
nog hulp gezocht. 
 
Ouders Lokaal 
Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders en is er op gericht om 
ouders/opvoeders via leuke activiteiten met elkaar in verbinding te brengen. Het platform 
heeft als doel dat ouders/opvoeders het gewoon gaan vinden om met elkaar te praten over 
opvoeding en tevens ervaringen te delen om zo ook van elkaar te leren. Vlinderbos 
informeert u regelmatig over de verschillende activiteiten. Om nog beter op de hoogte te 
blijven, kunt u zich op de website van Ouders Lokaal (http://derondevenen.ouderslokaal.nl/) 
aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u Ouders Lokaal volgen op Facebook en 
Twitter. 
 
 
 

http://derondevenen.ouderslokaal.nl/


Verloren spullen 
Regelmatig is een kind even iets kwijt. Alle gevonden voorwerpen worden bij Eva 
ingeleverd in een speciale bak. Deze spullen worden ongeveer 8 weken bewaard. Dus als 
u iets mist, kom vooral ook even bij de gevonden voorwerpen kijken. We zien regelmatig 
hele mooie spullen zonder naam, maar dan kunnen wij ze niet teruggeven aan het 
desbetreffende kind. Het is daarom handig om bekers, broodtrommels, maar ook jassen, 
handschoenen en tassen te voorzien van een naam. 
 
Adviesgesprekken groep 8 
De leerkracht nodigt u samen met uw kind uit op maandag 27 november. U krijgt via de 
mail een uitnodiging, waar u zelf uw tijd voor het gesprek kunt inplannen. Dit is een digitale 
vorm, in plaats van het briefje op de deur. 
 
 
Welkom op school 
 
Rover Beestenboel 1  
Sam Tovertuin 1 
Imane Blitskikkers 4 
Salim Dolfijnengroep 3 
Logan Tovertuin 1 
Bente Beestenboel 1 
Lisa Beestenboel 1 
Liza Tovertuin 1 
 
 
Belangrijke data 
 
Woensdag 15 november       lootjes trekken groep 5 t/m 8 
Donderdag 16 november      19.30 uur AOV + presentatie over lezen van 

   Maria Schaeffer 
Maandag 20 november         19.00 uur school versieren Sinterklaas 
Maandag 20 november         NSCCT groep 6 
Dinsdag 21 november           NSCCT groep 6 
Maandag 27 november    Adviesgesprekken groep 8 
Donderdag 30 november      18.30 uur pyjamazingen groep 1 t/m 4 
Dinsdag 5 december             Sinterklaasfeest (groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij) 


