Nieuwsbrief 8
Datum: 26 april 2018

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Reünie
Zaterdag 14 april hadden we de reünie voor oud-ouders, leerlingen en collega’s. We
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag met ongeveer 200 bezoekers. Er werden
nieuwe groepsfoto’s gemaakt met de groepen van toen. Er werden herinneringen
opgehaald en bijgepraat door leerlingen die 25 jaar geleden zijn gestart en leerlingen die
vorig jaar pas zijn vertrokken, mensen die elkaar nog regelmatig zien en mensen die elkaar
na jaren weer terugzagen. Voor de leerkrachten en hun oud-collega’s was het bijzonder om
alle “kinderen” weer eens te spreken. Sommigen niet te herkennen en anderen niets
veranderd. Eén ding was duidelijk, ze kijken allemaal terug op een fijne basisschooltijd en
daar zijn we ontzettend trots op! Het zonnetje scheen, er was live muziek van oud-ouders
en leerlingen, er waren hapjes en drankjes, kortom: alle ingrediënten voor een superdag.
Een veelgehoord geluid was dat we dit vooral vaker moeten doen.
Kwaliteitszorg
Afgelopen periode heeft u als ouder/verzorger een enquête kunnen invullen over
Vlinderbos. We willen alle ouders die dit hebben gedaan heel hartelijk danken. Het geeft
ons input om de kwaliteit van ons Jenaplanonderwijs te waarborgen en te verbeteren. Het
gemiddelde cijfer dat ouders/verzorgers aan Vlinderbos toekennen is een 8. Een heel mooi
cijfer waar we trots op zijn. In een volgende nieuwsbrief zullen wij de uitslag van de hele
enquête toelichten. Na een analyse gaan we kijken hoe we van de 8 een 9 kunnen maken.
Formatie
Juf Chantal heeft woensdag 25 april haar laatste dagje voor de groep gewerkt en gaat nu
heerlijk genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Tamara staat nu tot de zomervakantie
alle dagen in deze groep. Juf Corine zal alle dagen in de Bijenkorf zijn en juf Krista alle
dagen in de Tovertuin. Juf Marjolein draait 4 dagen de Beestenboel en op woensdag is juf
Kady er. Wat zijn we blij en trots dat het team met elkaar alles weer mogelijk maakt en
oplost.
Informatie-avond ouders groep 4, 5 en 6
Zoals al eerder is aangegeven in nieuwsbrieven, gaat er voor de kinderen van de groep 4,5
en 6 iets veranderen komend schooljaar, doordat we 3 groepen 5/6 krijgen en al 3 groepen
7/8 hebben. Om het een en ander toe te lichten nodigen we de ouders van deze groepen
uit op maandag 28 mei om 19.30 uur op Vlinderbos. We zien jullie dan graag. Mocht dit niet
lukken, kunt u vanaf dinsdag 29 mei een briefje ophalen bij Eva die u in kunt vullen.

Algemene verordening gegevensbescherming
Op 25 mei a.s. treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie. Op Vlinderbos wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. Voor
de invoering van de AVG is een commissie samengesteld die ervoor zorgt dat de school
aan deze verordening voldoet. Dat brengt veel werk met zich mee, maar biedt ook kansen
om inzichtelijk te maken en kritisch te kijken naar de manier waarop we met gegevens
omgaan. Uit de risicoanalyse is gebleken dat heel veel zaken goed geregeld zijn en
inmiddels zijn we hard op weg om ook de verbeterpunten op orde te krijgen. Een
belangrijke grondslag van de AVG is dat we toestemming van de ouders/verzorgers nodig
hebben voor het gebruik van leerlinggegevens. Binnenkort krijgt u van ons een uitgebreid
document waarin we om deze toestemming zullen vragen.

Studiedag
Donderdag 31 mei a.s. is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
Verkeer
De verkeersveiligheid rond de school is een punt dat regelmatig terugkomt in de
nieuwsbrieven. Door de nieuwe wijk ontstaan er ook weer extra gevaarlijke punten als je
lopend naar school komt.
Wij verzoeken iedereen die met de auto naar school komt met klem om niet te stoppen op
de rotonde om kinderen uit te laten. En ook om niet te parkeren in de bocht achter de
glasbak of op bij de bushalte naast het zebrapad aan de Veenweg, want ook dit levert
regelmatig gevaarlijke situaties op. Onlangs is de politie (in uniform) al geweest voor een
controle ‘s morgens. Zij hebben aangegeven om dit vaker te zullen doen, maar dan in
burger.
Vakantieadressen gezocht voor 42 kinderen
Europa Kinderhulp is dringend op zoek naar gastouders/gezinnen in Utrecht voor kinderen
in de leeftijd van vijf tot en met twaalf jaar. Op dit moment wordt nog voor 42 kinderen een
plekje gezocht. Het gaat om kinderen die opgroeien in kwetsbare omstandigheden. Daarbij
moet worden gedacht aan armoede, sociaal isolement, verslaving of detentie van een van
de ouders of verzorgers. Tijdens een korte vakantie ervaren de kinderen hoe het er in een
regulier gezin aan toe gaat. Zo kunnen zij alle sores van thuis even achter zich laten. Daar
halen ze energie uit en dat maakt ze sterker.
Voor deze zomer gaat het om de volgende aantallen en periodes:
Uit Berlijn komen kinderen tussen 16 juli tot en met 2 augustus. Uit Hannover komt een
groep van 23 juli tot en met 2 augustus. Uit Frankrijk van 17 juli tot en met 2 augustus. En
de Nederlandse kinderen worden bij vakantiegezinnen ondergebracht tussen 23 juli en 6
augustus.
Europa Kinderhulp doet dit werk sinds 1961, ongesubsidieerd en alleen met vrijwilligers.
Vorige jaar heeft de organisatie ruim kinderen kunnen helpen. Europa Kinderhulp werkt
nauw samen met gemeentelijke sociale diensten, het Rode Kruis, de Stichting Humanitas,
voedselbanken en het Leger des Heils.
Wie een informatiepakket wil ontvangen kan mailen naar: info@europakinderhulp.nl. Meer
informatie is te vinden op onze website: www.europakinderhulp.nl

Welkom
We hebben de afgelopen weken weer een aantal nieuwe kleuters mogen verwelkomen op
Vlinderbos. Wij wensen Simrit heel veel plezier in de Beestenboel en Moos, Friso, Vere,
Banu en Fien heel veel plezier in de Bijenkorf. Nogmaals van harte welkom!

Belangrijke data
In de vorige nieuwsbrief stond per abuis een verkeerde datum voor de schoolfotograaf. De
juiste datum is maandag 4 juni.
Vrijdag 27 april
t/m vrijdag 11 mei
Maandag 14 mei
Woensdag 16 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 31
Maandag 4 juni
Dinsdag 12 juni
Maandag 18 juni
Vrijdag 29 juni

Meivakantie
groep 5/6 naar het Van Goghmuseum
praktijkverkeersexamen groep 7/8
Sportdag
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Schoolfotograaf
2e rapport mee
Rapportgesprekken + voorlopig adviesgesprek groep 7
Ouderbedankochtend

We wensen iedereen een superfijne vakantie en tot 14 mei,
Team Vlinderbos

