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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
De week van de lentekriebels 
Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid 
door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en babytjes. Maar hoe groeit een baby in de 
buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?  
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties, 
weerbaarheid en seksualiteit. Daarom doet Vlinderbos dit jaar mee aan de Week van de 
Lentekriebels vanaf maandag 19 maart. Elke bouw verzorgt lessen die passen bij de 
leeftijdsgroep. 
 
 
Kangoeroerekenen 
Donderdag 15 maart hebben kinderen op vrijwillige basis vanaf groep 3 mee mogen doen 
aan de Kangoeroerekendag. De kinderen hebben in tweetallen kunnen puzzelen en 
rekenen voor een wereldwijde wiskundewedstrijd. Alle antwoorden zijn opgestuurd en we 
zijn benieuwd naar de uitslag. Maar hoe die uitslag ook is, we hebben enorm betrokken en 
enthousiaste rekenaars gezien. 
 
 
Afsluiting project ruimte in de midden- en bovenbouw 
De midden- en bovenbouw zijn 2 vrijdagmiddagen bezig geweest met ontwerpend leren. Zij 
hebben in groepjes een product bedacht dat ze op de maan kunnen gebruiken. Als u het 
leuk vindt om alle ontwerpen te bekijken, bent u van harte welkom op vrijdag 23 maart a.s. 
vanaf 14.30 uur in de hal en de groepen. Daarnaast hebben de midden- en bovenbouw met 
elkaar in kleine groepjes Ook is er groepsdoorbroken (midden- en bovenbouw door elkaar) 
gewerkt aan een ruimtekwartet. Deze kunt u deze middag komen spelen. 
 
 
Grote rekendag 
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen 
in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. 
En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan 
sommen maken in je werkboek! De  Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 28 maart 
2018. Het thema van deze 16e editie is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan 
systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals: 

● inventariseren 
● stapelen 
● verplaatsen 
● coderen 



De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen 
om plaatsaanduidingen te voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan 
hoeveel dozen of containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze meetvaardigheden 
toe. Dat doen ze ook als ze handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek 
staan of zouden kunnen passen. En de kinderen schematiseren, ordenen en modelleren 
om verder greep op te krijgen op de situatie die zij aan het onderzoeken zijn. Het doel is 
kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 
 

 
Boomfeestdag 
In het kader van de Nationale Boomfeestdag is de bovenbouw donderdag 15 maart jl. aan 
de slag gegaan in het speelwoud. Op uitnodiging van gemeente De Ronde Venen en het 
NME-Centrum De Woudreus hebben de kinderen geholpen met het snoeien van allerlei 
bomen en struiken, zodat het speelwoud weer klaar is voor het voorjaar. Op de heen- en 
terugweg hebben de kinderen zich ook nog nuttig gemaakt. Met prikstokken en 
vuilniszakken hebben ze al het zwerfafval wat ze tegenkwamen netjes opgeruimd.  

 

 

Groepen komend schooljaar 
We begrijpen dat er wat onduidelijkheid is wat betreft het aantal groepen in volgend 
schooljaar. Schooljaar 2018-2019 starten we met 2 basisbouwgroepen (1/2), 2 
onderbouwgroepen (3/4), 3 middenbouwgroepen (5/6) en 3 bovenbouwgroepen (7/8). Dit 
betekent dat de 2 groepen 4 verdeeld worden over 3 groepen 5. En ook de 2 groepen 6 
worden verdeeld over 3 groepen 7. Uiteraard heeft u samen met uw kind hier inspraak in. 
T.z.t. zullen wij weer briefjes uitdelen waarop u kunt aangeven met wie uw kind graag in de 
groep komt. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen. 



Welkom op school 
Er zijn de afgelopen weken zes nieuwe kleuters gestart in de Bijenkorf. Wij willen Belle, 
Jérmairo, Liv, Kaya, Layla en Verona nogmaals van harte welkom heten. 
 
 
Belangrijke data 
 
Woensdag 21 maart Koffieochtend met als thema Belang van lezen 
Dinsdag 27 maart Alle kinderen nemen een gekookt ei mee naar school 
Donderdag 29 maart Lentefeest 
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij 
Maandag 2 april Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij 
Zaterdag 7 april Kledingbeurs  
Woensdag 18 april Route 8 (eindtoets groep 8) 
Donderdag 19 april Route 8 (eindtoets groep 8) 
Vrijdag 27 april Start vakantie (t/m zondag 13 mei) 


