
 
 
 
 
Nieuwsbrief 4 
Datum: 12 december 2017 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Over 2 weken begint de Kerstvakantie. De school ziet er heel sfeervol uit! Dank aan alle 
mensen die daaraan een bijdrage hebben geleverd. 
 
Wij wensen iedereen alvast een gezellige vakantie en een mooi & inspirerend nieuwjaar. 
 
team Vlinderbos 
 
 
Sneeuw 
Op het schoolplein lag gisteren en vandaag een dik pak sneeuw. De kinderen vonden het 
heerlijk! Ze hebben vandaag dan ook lekker extra buiten kunnen spelen. 
 

     
 
 
Sinterklaas 
Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer een bezoekje gebracht aan onze school. Amerigo was 
helaas nog zeeziek, maar gelukkig kon Sinterklaas een paard lenen van Lucky Stable. Na 
de ontvangst op het plein gingen we allemaal naar binnen naar de middenruimte. Daar 
hebben we nog gezellige Sinterklaasliedjes gezongen en gepraat met de Sint. Na afloop 



ging iedereen terug naar zijn groep voor een eigen programma. De kinderen van de 
midden- en bovenbouw hebben onwijs hun best gedaan op de surprises en gedichten. 
Grote complimenten! Niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor elke groep was er 
een leuk groepscadeau. Terwijl we met zijn allen nog even nagenieten, is de school alweer 
gezellig in kerstsfeer gebracht. Nog een paar weekjes en dan vieren we het volgende 
decemberfeest. We verheugen ons er al op! 
 
 

 
 
 
 
Kerststukjes 
Op vrijdag 15 december is er een husselviering waarin de gezamenlijke kerststukken 
worden gemaakt, voor mensen die in deze tijd extra aandacht kunnen gebruiken. U kunt 
hiervoor nog mensen opgeven door een mail te sturen naar anja@vlinderbos.nl. We 
hebben hiervoor ook nog kerstgroen nodig. Wellicht kunt u ons daaraan helpen. 
Op deze vrijdag gaan de groepen 5 t/m 8 ook nog eigen kerststukjes maken in de groep.  
Dit stond niet in de informatiebrief over kerst. Dus graag voor midden- en bovenbouw ook 
spullen meegeven voor een eigen bakje (bakje, oase, groen en versiersels). 
 
 
Deadline kaartenactie 
We horen in de groepen al veel over het aantal setjes die ze hebben verkocht. Hartstikke 
mooi, want de hele opbrengst is voor ons groene schoolplein. 
Denkt u nog aan de uiterste inleverdatum van donderdag 14 december?  
 
 
De 3e kleutergroep 
Vanaf 1 februari 2018 starten we met de 3e kleutergroep. Daar zijn we hartstikke blij mee. 
De naam is een oude bekende van Vlinderbos, de groep gaat de Bijenkorf heten. Het kan 
zijn dat uw kind uit groep 8 die nog heeft meegemaakt. 
We hebben genoeg tafels en stoelen en ontwikkelingsmateriaal voor de groep, maar we 
zijn nog op zoek naar wat speelgoed. Als u thuis nog poppen, barbies, auto’s o.i.d. heeft, 
die eigenlijk een beetje in de weg staan, houden wij ons van harte aanbevolen. 
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Blij nieuws 
We mogen juf Chantal van harte feliciteren, want zij verwacht begin juni een baby. Altijd 
fantastisch nieuws om te mogen melden. Als alles naar verwachting loopt, is juf Chantal tot 
de meivakantie aanwezig. Na de meivakantie zal juf Tamara fulltime de Geluksvogels 
draaien. Haar plekje in de Bijenkorf wordt dan opgevuld door juf Corine. De Beestenboel 
wordt dan bemand door juf Marjolein. Zowel juf Krista als juf Kady gaan een dag meer 
werken. Juf Krista in haar eigen groep, juf Kady in de Beestenboel. Zo zijn alle personele 
ontwikkelingen weer door het team zelf ingevuld en kan juf Chantal heerlijk genieten van 
haar verlof. 
 
Nieuwe collega 
Vanaf 15 januari mogen wij Elyse van ‘t Schip verwelkomen als onze nieuwe collega. Zij is 
al een oude bekende van ons, want ze heeft jaren geleden al twee keer stage gelopen bij 
ons. Juf Elyse gaat de taken overnemen van juf Tamara op het studieplein. Juf Elyse werkt 
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich 
voorstellen. 
 
Studieplein  
In het lokaal waar nu het studieplein is, zal straks de Bijenkorf komen. Gelukkig hebben we 
binnen de school genoeg andere plekken waar de activiteiten van het studieplein kunnen 
plaatsvinden, denk hierbij aan de hal of de RT-ruimte van Wil. 
 
Pleinwacht 
De groepen 1 t/m 4 spelen om 12.00 uur een half uur buiten en eten dan met elkaar in de 
groep een broodje. Bij de groepen 5 t/m 8 is het andersom, zij eten eerst een broodje en 
gaan om 12.30 uur naar buiten. Als de kinderen buiten zijn, hebben de leerkrachten een 
half uur pauze. Op het schoolplein is iemand van het team en een ouder aanwezig om alles 
in de gaten te houden en kleine problemen op te lossen. Op dit moment wordt het 
pleinrooster tot de voorjaarsvakantie gemaakt. We hebben nog niet alle plekken kunnen 
invullen (zie bijlage). Wellicht heeft u nog een uurtje over in de agenda. Mocht u vragen 
hebben over wat pleinwacht precies inhoudt, kunt u altijd even bij Eva of Titia binnenlopen.  
 
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. De uiterste datum is 
nu donderdag 21 december. Er liggen zelfs mooie jassen in. 
 
Welkom op school 
Chloé     Beestenboel 1 
Zayn       Beestenboel 1 
Mailo      Tovertuin 1 
  
 
Belangrijke data 
 
Vrijdag 15 december hussel met kerststukjes maken 
Donderdag 21 december 12.00 uur vrij en om 18.00 uur tot 19.45 uur kerstdiner 
Vrijdag 22 december 12.00 uur alle kinderen vrij en vakantie 
Maandag 8 januari starten we weer 


