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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Dringend hulp gevraagd voor het lentefeest
Komende donderdag vieren we het lentefeest op school. Het programma voor deze dag zit
weer vol met gezellige activiteiten en één hiervan is het levend ganzenbord op het plein. ‘s
Morgens tussen 9.00 uur en 12.00 uur gaan de kinderen in gehusselde groepjes het
ganzenbordspel spelen. We hebben nog wel wat hulp van ouders/verzorgers nodig. Dus
mocht u willen helpen dan horen wij dat graag.
Reünie
In het kader van het 25-jarig jubileum van Vlinderbos wordt op zaterdag 14 april van 16.00
uur tot 21.00 uur een reünie gehouden voor alle oud-collega's, oud-leerlingen en ouders
van oud-leerlingen. We proberen uiteraard iedereen die ooit op Vlinderbos heeft gezeten te
bereiken via de krant, via Facebook en via de contactgegevens die we nog hebben. Er zijn
ongetwijfeld contactgegevens die niet meer kloppen. Daarom zouden wij ook graag een
beroep op u doen. Heeft u familie, vrienden of kennissen die op Vlinderbos hebben
gezeten, wilt u ze dan informeren over de reünie? Ze kunnen zich aanmelden via
25jaar@vlinderbos.nl. Alvast hartelijk dank!
Studiedag
Donderdag 31 mei a.s. is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
Formatie schooljaar 2018-2019
Op dit moment zijn we al bezig met de formatie van volgend schooljaar. We starten in
augustus met 10 groepen. Op voorhand wisten we dat we tot de zomervakantie van de
diensten van Maria gebruik konden maken. Hierdoor ontstaat er een vacature voor de
bovenbouw. Daarom gaan we op zoek naar een fulltime leerkracht voor de bovenbouw.
Overlast rond de school
Het komt vaak voor dat we ‘s ochtends rommel (lege chipszakken, flesjes of blikjes, kapotte
stoeptegels, e.d.) op het schoolplein vinden. Vanmorgen was er een hele lieve ouder die
samen met een aantal bovenbouwers het schoolplein heeft opgeruimd. We horen van
ouders/verzorgers en buurtbewoners dat er ‘s avonds en in het weekend regelmatig
jongeren op het schoolplein rondhangen. Helaas gedragen ze zich niet altijd even netjes.
Buiten de rommel die ze achterlaten, lopen en zitten ze op het dak, waarbij soms
beschadigingen aan het gebouw worden aangebracht. We hebben hier contact over gehad
met de wijkagent en hij heeft aangegeven dat we altijd 112 mogen bellen om de politie te
laten komen. Echter, het gebeurt uiteraard niet onder schooltijd. Daarom willen we u het
volgende vragen; Ziet u dat er ‘s avonds of in het weekend jongeren op het schoolplein zijn
die zich niet gedragen zoals het hoort of op/achter het schoolgebouw lopen, wilt u dan 112
bellen? Alvast hartelijk dank!

Belangrijke data
Dinsdag 27 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Donderdag 5 april
Zaterdag 7 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 27 april
t/m vrijdag 11 mei

Alle kinderen nemen een gekookt ei mee naar school
Lentefeest
Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij
Theoretisch verkeersexamen, groep 7-8
Kledingbeurs
Route 8 (eindtoets groep 8)
Route 8 (eindtoets groep 8)

Woensdag 23 mei
Maandag 28 mei
Donderdag 31

Sportdag
Schoolfotograaf
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Meivakantie

