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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voorstellen
Mijn naam is Elyse van ‘t Schip en vanaf 15 januari heeft u mij misschien al rond zien lopen
op Vlinderbos. Samen met mijn man en 2 kinderen woon ik in Mijdrecht.
Vlinderbos ken ik nog van 10 jaar geleden. Toen heb ik er namelijk al 2 jaar stage gelopen.
Sindsdien is er altijd een speciaal plekje in mijn hart gebleven voor Vlinderbos. Het voelt
heel fijn om weer terug te zijn. Ik ga de lessen van juf Tamara overnemen van het
studieplein, met kleine groepjes werken en extra instructies aan kinderen geven. Ik kijk uit
naar een fijne tijd op deze leuke school.
Bijenkorf
Aanstaande donderdag is het zover. Dan gaan de deuren van ons 3e kleutergroep officieel
open. Het ziet er al heel gezellig en knus uit. We wensen alle kinderen die daar gaan
werken en spelen heel veel plezier toe. Net als beide juffen: Corine en Tamara.
Ophalen van de kleuters
Bij het uitgaan van de school is het voor de leerkrachten van belang dat zij vast kunnen
stellen, in het kader van de veiligheid, dat alle kinderen zijn opgehaald. De leidsters doen
dan ook een dringend beroep op de ouders dat zij op onderstaande plek op de kinderen
wachten:
● Tovertuin: aan de kant van de school bij de erker en de buxusstruikjes
● Beestenboel: aan de kant van de school waar de gekleurde tegels in de muur zijn
aangebracht
● Bijenkorf: bij de picknicktafel
Derde middenbouwgroep
Met trots kunnen wij u meedelen dat we het komende schooljaar weer starten met 3
middenbouwgroepen. De beide groepen zitten nu vol en we merken dat de wachtlijst begint
op te lopen. Mede ook door de nieuwe wijk. Dit heeft uiteraard als gevolg dat er weer
geschoven gaat worden. Zoals u van ons gewend bent, heeft u daar uiteraard weer
inspraak in. Na de meivakantie zullen wij weer een informatiemoment beleggen.
Afvalvrije school
Dit jaar zijn we in overleg met de gemeente gestart met de pilot Afvalvrije school. We
merken we dat de grote container restafval al veel minder geleegd hoeft te worden.
Hartstikke goed nieuws, want dat betekent dat het afval goed gescheiden wordt. Echter, we
zouden ook graag zien dat de totale hoeveelheid afval minder wordt. We zien dat er nog
veel kinderen een drinkpakje meenemen naar school. Wij zouden het fijn vinden als er
meer gebruik wordt gemaakt van bekers of doppers. Dat betekent minder afval, dat is beter
voor het milieu en het scheelt veel lekkende pmd-zakken.

Project Ruimte
Deze week starten de groepen 1 t/m 4 al met het schoolproject over de ruimte. Maandag
was er al een leuke opening door de juffen en meester Bas. Vanaf volgende week gaan
ook de groepen 5 t/m 8 hiermee aan de slag. Dit project loopt door tot de voorjaarsvakantie.
Talentengroepen
Ook in 2018 draaien er talentengroepen op onze school. Ouders en leerkrachten maken
samen een serie van 6-7 lessen, waarvoor kinderen met een specifiek talent worden
uitgenodigd. Het doel is dat ieder kind vanaf groep 5, twee x per schooltijd, meedoet met
een talentengroep.
Uitvinders van de toekomst
Na de kerstvakantie zijn ouders Madeleine Baartmans en Jetse de Vries met begeleiding
van Juf Renate gestart met de groep ‘Uitvinders van de toekomst’. Zestien kinderen zijn
aan de slag gegaan met vragen over de natuur, techniek, het klimaat, over respect en
sociaal-emotionele problematiek. De komende weken werken ze op een gestructureerde
manier toe naar het verwoorden en vinden van een oplossing.
Sporttalenten
In maart start de talentengroep ‘Sport’. Dit is een herhaling van een paar jaar geleden; een
groot succes toen kinderen kort kennismaakten met veel verschillende sporten. Dit jaar
willen we er ‘Kennis van ons lichaam’ aan toevoegen. Ouder Pieter Maas Geesteranus
coördineert deze talentgroep vanuit de denktank.
Oproep: Voor deze talentengroep hebben we ouders nodig die sportief talent hebben en
een les willen begeleiden. Ben je sportinstructeur of trainer of weet je veel van een sport?
Meld je zo snel mogelijk aan, dan kunnen we na de voorjaarsvakantie een sportieve en
uitdagende lessenreeks neerzetten.
Pieter Maas Geesteranus: pietermg@xs4all.nl of 06-34264081.
Talent zorg voor ouderen, hulpbehoevenden en organisatietalent
Na de meivakantie start de talentengroep ‘Zorg voor ouderen, hulpbehoevenden en
organiseren’. We gaan met een groep kinderen contact leggen met ouderen en
hulpbehoevenden en bekijken wat we kunnen doen voor die ander. We willen toewerken
naar een evenement met ouderen uit de buurt of met grootouders van leerlingen. Ouder
Leonie van der Heyden coördineert deze talentengroep.
Oproep: We zijn op zoek naar ouders die in het werkveld ‘Zorg’ hun talenten inzetten, om
lessen te begeleiden en ouders die goed zijn in de organisatie van activiteiten.
Meld je aan bij Leonie van der Heyden: leonie@hypothekersteam.nl of tel. 06-24250896
www.jeugdbibliotheek.nl
De Bibliotheek heeft een nieuwe website gelanceerd, speciaal voor de jeugd,
www.jeugdbibliotheek.nl. Op dit moment ligt de focus op het stimuleren van lekker lezen en
veel weten voor jongeren van 9-12 jaar. Voor elk moment het leukste verhaal! Een gewoon
boek of e-book om te lezen in bed. Een luisterboek voor in de bus. Op de site worden onder
meer de top tien boeken en series uitgelicht. En elke week is er een boekentip.
Daarnaast vinden jongeren op dit platform informatieve boeken en inspiratie voor
werkstukken en spreekbeurten. Jeugbibliotheek.nl wordt continu uitgebreid met informatie
die jongeren aanspreekt in de vorm van tekst, beeld en video.

Kerstkorfbaltoernooi 2017
Jaarlijks organiseert korfbalvereniging Atlantis een Kerstkorfbaltoernooi voor scholen uit
Mijdrecht en Wilnis. Op woensdagochtend 27 december stond er een spelochtend op het
programma voor de groepen 1 t/m 3. Sara, Lisa en Marente mochten allerlei spelletjes
doen. Van tikkertje tot aan het proberen te scoren op een korf.
Milo, Joah, Brian, Cas, Alix en Fenna stonden op woensdagmiddag vol enthousiasme in de
sporthal. Een beetje spannend was het wel. De meesten hadden nog nooit een
korfbalwedstrijd gespeeld. De eerste wedstrijd werd tegen de Willespoort gespeeld.
Vlinderbos begon erg aanvallend en kreeg veel kansen om te scoren. Helaas wilde de bal
nog niet door het mandje vallen. Willespoort kreeg weinig kansen, maar had iets meer
geluk en wist wel te scoren.
De Hoflandschool was de volgende tegenstander. Vlinderbos wist nu precies wat ze
moesten doen. Er werd keurig overgespeeld en al snel werd er gescoord door Vlinderbos.
Ballen werden al snel weer terug veroverd, waarna er snel werd overgespeeld richting de
korf om weer te kunnen scoren. Een mooie overwinning als resultaat.
Na een kleine pauze mocht Vlinderbos het nog een keer opnemen tegen beide teams.
Willespoort bleek nog steeds een lastige tegenstander te zijn. Maar Vlinderbos was in het
toernooi gegroeid en wist het ze toch nog erg lastig te maken.
Aan het eind van de middag mocht Vlinderbos dan ook een mooie beker in ontvangst
nemen. Ze zijn tweede geworden.

Voorleesontbijt
In de week van 22 januari januari waren de Nationale Voorleesdagen. Op Vlinderbos
hebben we daar uiteraard ook veel aandacht aan besteed. We zijn per slot van rekening
een lezende school.Tijdens het voorleesontbijt is er in alle groepen voorgelezen door opa’s
en oma’s terwijl de kinderen van een heerlijk ontbijtje zaten te genieten. Wij willen alle
voorleesopa’s en voorleesoma’s hartelijk bedanken!
Ook zijn in elke groep deze week voorleeskanjers gekozen. Zij hebben geoefend om tijdens
de halviering voor te lezen voor de hele school. De voorleeskanjers hebben het geweldig
gedaan, het was een groot succes!

Contact tijdens schooltijd
Veel kinderen hebben een eigen mobiele telefoon en nemen deze ook mee naar school.
Soms kan het handig zijn als bijvoorbeeld de kinderen uit de bovenbouw de telefoon
kunnen gebruiken in bepaalde lessen. Daarnaast willen we de kinderen leren hoe ze op
een juiste manier kunnen omgaan met social media, wat ze wel kunnen en niet zouden
moeten doen. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat kinderen op andere momenten
hun telefoon gebruiken. We krijgen regelmatig telefoontjes van ouders/verzorgers die een
berichtje van hun kind hebben ontvangen, dat er iets is gebeurd in de pauze/tijdens de les
of dat ze zich niet lekker voelen. Ouders zijn dan ongerust, terwijl het probleem vaak al is
opgelost. Het is niet de bedoeling dat kinderen zonder overleg contact opnemen met
ouders/verzorgers. Het contact met ouders/verzorgers loopt tijdens schooltijd altijd via de
leerkracht, directie of administratie. Wij lossen het dan op of nemen contact op met de
ouders/verzorgers.
Verkeer
Wij hebben een verzoek aan alle ouders die hun kinderen met de auto naar school
brengen. Denk alstublieft aan uw snelheid, want er wordt regelmatig echt te hard gereden
en dit levert gevaarlijke situaties op. We weten dat er niet veel parkeerplekken zijn heel
dicht bij school, maar iets verder weg, bij de flats aan de Wagenmaker is een grote
parkeerplaats aanwezig, waar u moeiteloos kunt parkeren. Wij waarderen het zeer als u dit
weer even ter harte neemt.
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 22 februari. Er liggen zelfs mooie jassen en tassen in.

Schoolvakanties 2018-2019
Ouders/verzorgers met kinderen op het voortgezet onderwijs (o.a. Veenlanden College)
moeten rekening houden dat niet alle vakanties van Vlinderbos en het voortgezet onderwijs
gelijk lopen. In tegenstelling tot andere jaren hebben de kinderen volgend schooljaar 1
week meivakantie. Daarnaast hebben de kinderen tussen Hemelvaart en Pinksteren nog 1
week vakantie.
Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

ma 27 augustus 2018
ma 22 oktober 2018 t/m vrij 26 oktober 2018
ma 24 december 2018 t/m vrij 4 januari 2019
vrij 22 februari 2019 t/m vrij 1 maart 2019
vrij 19 april 2019 t/m ma 22 april 2019
ma 29 april 2019 t/m vrij 3 mei 2019
don 30 mei 2019 t/m ma 10 juni 2019
ma 22 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019

De data van de studiedagen volgen nog.
Welkom op school
Hidde
Dolfijnengroep 3
Evi
Beestenboel 2
Nathan
Duckcity 5
Xanne
Zweinstein 7

Belangrijke data
Woensdag 31 januari
Maandag 5 februari
Dinsdag 6 februari
Donderdag 8 februari
Donderdag 22 februari

kinderen krijgen rapport mee
rapportgesprekken
rapportgesprekken
kinderen vrij i.v.m. studiedag
Vlinderfeest

Vrijdag 23 februari t/m
vrijdag 2 maart

Voorjaarsvakantie

