Nieuwsbrief 4
Datum: 12 november 2018
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders

Beste ouders en verzorgers,

Techniek 3-daagse
Afgelopen week is de jury langs geweest om alle apparaten, die onze leerlingen hadden gebouwd,
te beoordelen. De jury was lovend over het niveau van alle inzendingen. Twee waren er
genomineerd voor de finale, gisteravond. Uit Zweinstein mocht het project van Jasmijn, Isa en
Jelmer door. Van Spooky’s het project van Raslen, Kim en Kate.
Leerlingen vertellen:
“Je kon veel dingen doen bij de techniek driedaagse. Er deed van onze school een groepje van
Spooky’s mee en Zweinstein. Het was heel leuk voor jong en oud. Gisteravond was de finale, er
werd een winnaar gekozen van groep 7, 8 en de brugklas. Daar zat jammer genoeg niemand van
onze school bij. Maar de winnende attracties waren ook heel mooi en grappig.”
Gemaakt door: Raslen, Kim en Kate.

Boekenmarkt Mondria
Namens alle kinderen van Vlinderbos willen we iedereen bedanken die een boek heeft gesponsord
voor school. Hier zijn we ongelooflijk blij mee. Er is voor ruim 4000,- euro aan boeken gekocht en
dat betekent dat wij ook nog voor 400,- euro extra boeken mogen bestellen. Dat is iets waar we als
“lezende school” heel blij van worden.

ZilverenTurfloop
25 leerlingen van Vlinderbos meegedaan aan de RABO KidZZrun. Verdeeld over 6 groepen en
samen met in totaal ruim 450 kinderen hebben zij een echte hardloopwedstrijd gelopen over een
afstand van 1 km.
Na een goede warming-up werden ze echt weggeschoten voor hun loop door Mijdrecht. De finish
was onder grote publieke belangstelling onder het echte finishdoek van de Zilveren Turfloop.
Aangemoedigd door hun ouders, opa’s en oma’s en vriendjes en vriendinnetjes legden zij het
parcours zo snel mogelijk af. Sommige ouders vonden het zo spannend dat ze zelf mee liepen om
zelf mee te maken hoe het is om hier te lopen.
In elke categorie waren er prijzen te winnen voor de kinderen die als eerste, tweede en derde
binnenkwamen. In de oudste groepen werden de prijzen verdeeld door echte atleten van
verschillende atletiekverenigingen uit de regio, maar in de jongste groep was er succes voor een
leerling van Vlinderbos. Evi uit de Dolfijnengroep mocht de eerste prijs in ontvangst nemen in haar
categorie.
Een mooie afsluiting van een mooie dag waarin Vlinderbos heeft laten zien een echte sportieve
school te zijn!

Algemene Ouderavond
Aanstaande donderdag, 15 november, is de Algemene Oudervergadering op Vlinderbos. U heeft
de uitnodiging al ontvangen per mail. Mis deze kans niet en kom echt massaal naar deze avond.
Laat u inspireren door Hubert Winters, de man die leeft voor onze vorm van onderwijs: het
Jenaplan.

Verlof Tamara + vervanging
Vanaf maandag 3 december gaat juf Tamara met zwangerschapsverlof. De kinderen en wij zullen
haar zeker heel erg gaan missen, maar wensen haar een super fijn verlof toe. Als alles goed gaat
zien we haar weer rond half april. Voor de vervanging hebben we meester Arthur en juf Renate. In
december werkt juf Renate maandag en dinsdag voor de groep en meester Arthur eind van de
week. Na de kerstvakantie werkt meester Arthur 4 dagen en juf Renate nog de dinsdag.

Ouderbijdrage
Begin oktober zijn de nota’s voor de ouderbijdrage per post verstuurd. We hebben van verschillende
gezinnen begrepen dat niet alle nota’s zijn bezorgd. Mocht dat het geval zijn kunt u dat doorgeven
bij de administratie. U ontvangt dan een nieuwe nota.

Sinterklaas 2018
Oproep aan ouders
Op alle deuren van de groepen hangen intekenlijsten voor de versieravond.
Op maandag 19 november van 19.00 tot 21.00 uur willen we de hal en gang
met ouders versieren. Hiervoor hebben we ouders (zonder kinderen) nodig
die ons een handje willen helpen met het nodige knip-, knutsel-, en plakwerk.
Vindt u dit leuk? Vul dan uw naam in op één van de intekenlijsten bij de deur.
Groep 1-4
Op donderdag 29 november is er pyjamazingen in de hal voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4.
De kinderen mogen om 18.30 uur in pyjama naar school komen. We zetten de schoen, er worden
liedjes gezongen en er wordt nog een voor-het-slapen-gaan-verhaaltje gelezen. Om 19.00 uur zijn

de kinderen klaar om naar huis en naar bed te gaan. Helaas mogen de ouders, broertjes en zusjes
niet mee de hal in. Voor jullie staat er drinken met wat lekkers klaar in de Beestenboel.
Groep 5-8
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 maken zelf een surprise. Op woensdag 14 november worden
lootjes getrokken in de groep zodat ze ruim de tijd hebben om voor 5 december iets moois te
knutselen. De kinderen ontvangen hierover nog een aparte brief.
5 December
Op woensdag 5 december zal de Sint met zijn pieten onze school bezoeken. Alle kinderen
verzamelen tussen 08.30 en 08.45 uur in de groep. Ze gaan vervolgens met hun eigen leerkracht
naar de hal, waar de sinterklaasviering om 08.45 uur van start gaat. Ouders die het leuk vinden,
kunnen de aankomst van Sinterklaas in de hal bijwonen. Deze dag hoeven de kinderen geen eten
en drinken mee te nemen. Voor alle tussendoortjes wordt gezorgd.

Kerstkoor
Terwijl ik dit typ is het nog november, dus best vreemd om het al over Kerst te hebben, maar toch
wil ik al een oproep doen namens de ouders die in ons kerstkoor zitten.
Onze vaste pianist heeft inmiddels ook zijn jongste zoon op het voortgezet onderwijs, evenals een
aantal ouders die altijd hebben gezongen. We willen graag nieuwe aanwas en de resterende
koorleden zoeken dus versterking. Wie oh wie…..Er worden ‘zangers’ en ‘zangeressen’ gezocht
maar ook een nieuwe pianist. U kunt dan contact opnemen met Leontine Helleman.

Dringend hulp gevraagd bij luizencontrole
Elke woensdag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Een actie waar we
als Vlinderbos heel blij mee zijn, want hierdoor kun je een groot probleem voorkomen. Nu zijn we
wel dringend op zoek naar een aantal ouders die ons volgend schooljaar willen helpen. Als u denkt
dat u daar niet geschikt voor bent, omdat u het niet goed zou herkennen, is dat geen probleem. De
ervaren ouders willen u daar met alle liefde bij helpen. Vele handen maken licht werk.

Parkeren
Bij deze wil ik jullie een reminder sturen over het parkeerbeleid rond de school. Het gaat met name
om de parkeerplaatsen naast de voetbalkooi, de ruimte voor het gezondheidscentrum. Deze
parkeerplaatsen zijn GÉÉN openbaar terrein, en niemand mag hier dus zijn auto parkeren (ook niet
voor 5 of 10 minuten). Ik snap dat het verleidelijk is, maar onze buurman staat in zijn recht ons
hierop aan te spreken. Probeer eraan te denken!!!

Welkom op school
Merle
Tovertuin
Alex
Beestenboel

Belangrijke data
Maandag 12 november
Donderdag 15 november
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december

Bezoek inspectie
Algemene Ouderavond
Sinterklaas op school
Studiedag: alle kinderen vrij

