
 
 
 
 
Nieuwsbrief 9 
Datum: 22 juni 2018 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is alweer een tijdje heerlijk weer. Daar genieten we dan ook heel erg van. Het is goed 
te begrijpen dat de traktaties van kinderen die nu jarig zijn vaak een ijsje is. Nu is het wel zo 
dat we een heel klein diepvriesvakje hebben op school. IJsjes zijn altijd welkom, maar het 
meest praktische is dat u ze langs komt brengen op het moment dat er getrakteerd gaat 
worden. Dit kunt u van te voren afstemmen met de leerkracht.  
 
 
Goed nieuws 
Afgelopen zaterdag 16 april is Evi geboren. Een prachtige dochter en een lief zusje voor juf 
Chantal, haar man Joris en Nova. We willen juf Chantal via deze weg nogmaals van harte 
feliciteren en wensen het hele gezin heel veel geluk! 
 
 
Op bezoek bij Het Filiaal theatermakers 
Op 28 mei waren de Blitskikkers en de Dolfijnengroep op bezoek bij Het Filiaal 
theatermakers in Theaterhuis de Berenkuil. Samen met de Filiaaltrainers hebben ze in de 
inspectiekamer, de routekamer én de controlekamer alle onderdelen van het vak van een 
nachtwaker onderzocht. En tegelijkertijd hebben ze er voor gezorgd dat er niks mis kon 
gaan en alles onder controle was. Daarna zagen ze de in de theaterzaal De Nachtwaker. 
Een voorstelling waarin hele bijzondere dingen gebeurden. De kinderen hebben een 
leerzame middag gehad en waren zelf in de rol van nachtwaker gekropen. Ze zijn erachter 
gekomen dat dit soms best spannend kan zijn... 
 
 
Schoolfoto’s 
Deze week zijn de bestelformulieren van de schoolfoto’s meegegeven aan de kinderen. Op 
het bestelformulier staat een inlogcode waarmee u op de website van de schoolfotograaf 
de foto’s kunt bestellen. U kunt dit jaar zelf kiezen tussen verschillende foto’s en 
achtergronden. 
 
 
Formatie (Severine en Patricia) 
We zijn hartstikke blij dat we u kunnen meedelen dat we komend schooljaar 2 nieuwe 
collega’s mogen verwelkomen op Vlinderbos. 
In Zweinstein komt Patricia Bakker op maandag, dinsdag en woensdag draaien naast juf 
Renate. En Severine Doornekamp zal naast juf Chantal gaan starten in de Geluksvogels. 
De periode van de zwangerschapsvervanging zal dit fulltime zijn en als juf Chantal weer 
terug is, vormen zij samen een duo voor die groep. We wensen beide collega’s een hele 
fijne tijd op Vlinderbos.  
We zetten alle leerkrachten voor u op een rij: 



Tovertuin: Krista en Corine, Beestenboel: Corine en Marjolein 
Dolfijnengroep: Daniëlle, Blitskikkers: Julia 
Jungle: Tamara, Geluksvogels: Chantal en Severine, Duckcity: Esmay 
Spotlights: Kady en Anja, Spooky’s: Nikki en Eefke, Zweinstein: Patricia en Renate 
 
 
Algemene verordening gegevensbescherming 
Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 
getreden. 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. Hiervoor heeft u een 
toestemmingsverklaring ontvangen. Per gezin hebben we tenminste 1 ingevulde verklaring 
nodig. Mocht u deze nog niet hebben ingevuld willen wij u dringend verzoeken dit z.s.m. te 
doen. 
 

Demolessen Beeldend theater 
Op maandag 25 juni krijgen de groepen 3 t/m 8 een demoles tekenen, schilderen of 
acteren. Dit wordt geregeld door Kunst Rond de Venen. Tevens verzorgen zij nog leuke 
activiteiten in de 1e vakantie week. Zie voor verdere informatie de flyer in de bijlage. 
 
 
Ouderbedank 
Op 29 juni vindt de ouderbedankochtend plaats. Vanaf 10.30 uur bent u welkom voor een 
kopje koffie of thee. Om 10.45  uur start een verrassingsprogramma verzorgd door de 
kinderen van Vlinderbos. Op deze manier willen de school en de kinderen alle ouders 
bedanken voor wat ze dit jaar weer voor ons hebben gedaan. U ontvangt hiervoor geen 
aparte uitnodiging, maar noteert u deze gezellige bijeenkomst alvast in uw agenda. We zien 
u graag. Denk vooral niet dat het niet voor u is bedoeld, omdat u misschien denkt dat u niet 
genoeg heeft gedaan. Wij waarderen het zeer als er een hele grote opkomst is. 
 
 
Doordraaimiddag 
Op dinsdagmiddag 3 juli schuiven alle kinderen door naar hun nieuwe groep van volgend 
schooljaar. De kinderen zitten dan in het lokaal waar zij ook na de zomervakantie zitten in 
de samenstelling van de stamgroep van volgend schooljaar. De leerkracht(en) van volgend 
jaar zullen daarbij aanwezig zijn. Ook nieuwe kinderen en kleuters die in of vlak na de 
zomervakantie 4 jaar worden zullen worden uitgenodigd. Zo hebben de kinderen al voor de 
vakantie een beeld van hoe het er na de vakantie uit gaat zien. 
 
 
Verkeer 
Vanaf 9 juli zal het gezondheidscentrum zijn deuren openen. Zij hebben een prachtige plek 
om te parkeren. Dit is echter privéterrein, dus kunt u uw auto hier niet neerzetten om uw 
kind naar school te brengen.  



 
 

Welkom 
We hebben de afgelopen weken weer een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen op 
Vlinderbos. Wij wensen Senna in de Spooky’s en Lucie en Lotte in de Bijenkorf heel veel 
plezier! Nogmaals van harte welkom! 

 

Belangrijke data 
 
Maandag 25 juni Demolessen Beeldend theater 
Vrijdag 29 juni Ouderbedank van 10.30 uur tot 11.45 uur 
Dinsdag 3 juli Doordraaimiddag 
Vrijdag 6 juli Eindfeest van 16.00 uur - 20.00 uur 

Kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
Maandag 9 juli Generale repetitie musical 19.00 uur - 20.30 uur 
Dinsdag 10 juli Afscheidsavond 8e-jaars 20.00-22.30  uur  
Woensdag 11 en donderdag 12 juli 8e-jaars vrij 
Vrijdag 13 juli Laatste schooldag  

Kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
Maandag 27 augustus 1e schooldag 
 
 
 
 


