Nieuwsbrief 1
Datum: 4 september 2018
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De eerste schooldag lijkt alweer even geleden. Het schooljaar begon al heel gezellig met de
inmiddels bekende accordeonist. Woensdag was de jaaropening in de hal. Toen iedereen zijn plekje
gevonden had, heetten juf Titia en Renate iedereen welkom.
Komend schooljaar staat naast het herhaalde motto van vorig jaar “Wij zijn een lezende school”, het
thema “ Zorgzaamheid” centraal. We hebben een gesprek gevoerd over wat zorgzaamheid eigenlijk
is, hoe kun je dat zien en waar kun je allemaal zorgzaam zijn? In de groep; zorgzaam zijn voor
elkaar en voor elkaars spullen, zorgzaam omgaan met materialen. In de gangen; zorgzaam voor de
tassen, bekers en jassen. Op het plein; zorgzaam zijn voor de planten en speeltoestellen en
zorgzaam tijdens het samenspel. Op schoolniveau; zorgzaam voor de ander. En natuurlijk
zorgzaam zijn voor jezelf, leren om op een goede manier voor jezelf op te komen.
Als we zorgzame kinderen zien, krijgen die een dikke duim! En toen was het ook tijd om naar de
prachtige foto’s met duimpje omhoog te kijken. En daar zat wel een hele bijzondere foto tussen. Een
duimpje voor een echofoto??? De Jungle kinderen konden er al meer over vertellen. Juf Tamara is
in blijde verwachting en hoopt in januari moeder te kunnen worden. Gefeliciteerd! Deze dag was
ook de bijzondere dag voor juf Corine. Zij was jarig en is 50 jaar geworden. Ze is enorm verwend
met 50 prachtige rozen van haar lieve kinderen uit de Beestenboel.
Dit jaar herhalen we het motto: “Wij zijn een lezende school.” We willen veel leesbevorderende
activiteiten inplannen, zoals voorlezen, “biebboek” lezen, boekenruilbeurs, kilometers lezen met de
groep, etc. Dit doen we om het leesplezier van de kinderen te bevorderen en de woordenschat op
die manier uit te breiden. We zouden het fijn vinden als u thuis lekker met ons mee wil doen/lezen.
Ik wens iedereen van Vlinderbos een prachtig jaar toe. En ik wil graag tegen iedereen zeggen: Heb
je een vraag, blijf er niet mee rondlopen, maar kom langs. Mijn deur staat altijd open.
Titia de Vries

Voorstellen Severine (Geluksvogels)
Lieve Vlinderbossers,
Met plezier stel ik mijzelf aan jullie voor als de nieuwe juf van de Geluksvogels. In oktober, als
Chantal weer terug is van haar verlof, zullen Chantal en ik samen zorg dragen voor het reilen en
zeilen van de groep.
De afgelopen 25 jaar was ik leerkracht op een school in Amstelveen, waar ik met heel veel
enthousiasme gewerkt heb. Omdat ik in Wilnis woon, leek het mij fijn om in mijn eigen gemeente te
gaan werken, en meteen een uitdaging aan te gaan op het professionele vlak. Mijn ervaring met het
thematisch werken en de affiniteit met de middenbouw komen me nu goed van pas. De sfeer op
Vlinderbos en de manier van werken spreken me erg aan. Ik hoop dan ook dat ik vlot jullie
gewoontes en gebruiken zal oppikken en onderdeel zal uitmaken van de Vlinderboscultuur. Ik kan
zeggen dat ik me al aardig thuis voel tussen al die leuke, lieve kinderen, (groot-) ouders en
teamleden!
Hartelijke groet, Severine

Voorstellen Patricia (Zweinstein)
Lieve Vlinderbossers,
Als nieuwe leerkracht op Vlinderbos in Zweinstein wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Patricia
Bakker, getrouwd met Peter en trotse mama van Ruby (6 jaar). Samen wonen wij in Mijdrecht.
Naast leerkracht zijn heb ik ook een eigen bedrijfje met o.a. kinderyoga.
Op jonge leeftijd haalde ik al veel voldoening uit het werken met kinderen. Of het nu was als
vrijwilliger in een kindertehuis in Roemenië of een bijbaantje op een BSO. Hun onbevangenheid,
openheid, fantasie en creativiteit wisten mij te raken.
Sinds 2003 ben ik dan ook met veel plezier werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Als
leerkracht zie ik kinderen stralen op het moment dat ze zich gezien voelen. Ik zie ze groeien
wanneer ze aandacht krijgen. En ik zie ze glunderen als ze iets wat voorheen nog moeilijk was gaan
beheersen. Ik ben ervan overtuigd dat als een kind lekker in zijn/haar vel zit, het zich veel beter en
breder kan ontwikkelen.
Met deze visie voel ik me dan ook helemaal thuis op het Vlinderbos! Ik heb er zin in!
Groetjes Patricia

Stagiaires
Komend jaar hebben we 3 stagiaires op Vlinderbos. Bas Geluk is al voor het tweede jaar hier. Bas
leert voor onderwijsassistent. Dit jaar helpt hij de leerkrachten in de bovenbouw. Zijn stamgroep is
de Spotlights. Vanaf woensdag 5 september komen Esther de Goeij en Gerard Aafjes stage lopen
op woensdag en donderdag. Esther komt in de Spooky’s en Gerard in de Jungle. Wij wensen jullie
een mooi, leerzaam jaar toe.
Schoolgids
Op de website staat de schoolgids voor 2018-2019. Daarin kunt u ook de terugblik van vorig
schooljaar lezen en alvast de vooruitblik van dit schooljaar.
Groene schoolplein
Vrijdag 7 september is het zover; dan gaan we ons groene schoolplein officieel openen. Wethouder
Kiki Hagen zal hierbij aanwezig zijn. Als u het leuk vindt om te komen kijken, bent u rond 11.40 uur
van harte welkom. Daarna mogen de kinderen ook op het gras spelen.
Koffieochtenden
Elk jaar verwelkomen we veel nieuwe ouders op Vlinderbos. Soms omdat hun kind vier jaar wordt,
maar regelmatig betreft het ook ouders die overstappen van een andere school. Dit betekent dat u
door het jaar heen regelmatig nieuwe kinderen en nieuwe ouders op Vlinderbos tegenkomt. Wij
vinden het belangrijk dat de ouders van een stamgroep elkaar ook kennen. Daarom organiseren wij
weer koffieochtenden begin dit schooljaar.
De data staan onderaan de nieuwsbrief vermeld.
Stamgroepavonden
Elk jaar wordt u uitgenodigd voor de stamgroepavond. Op deze avond geven de leerkrachten
informatie over de bouw. De stamgroepavond start om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur.
De data staan onderaan deze nieuwsbrief vermeld.

Schoolkamp, schoolreis en kleuterfeest
Op 12, 13 en 14 september a.s. gaan de groepen 7/8 op schoolkamp. We wensen leerlingen en
begeleiders veel plezier toe. De ouders van leerlingen in de groepen 7/8 hebben inmiddels een
informatiebrief ontvangen.
De groepen 3 t/m 6 gaan op donderdag 13 september op schoolreis. De bestemming is op dit
moment nog geheim. De leerlingen worden op de normale tijd op school verwacht. Verdere
informatie volgt nog in een aparte brief.
Op donderdag 13 september blijven de kinderen van de Beestenboel en de Tovertuin op school en
vieren samen kleuterfeest.  Dit jaar is het thema "circus". De kinderen mogen deze dag verkleed
naar school komen. Zij hoeven geen eten en drinken mee te nemen, hier wordt voor gezorgd.
Om 8.45 uur gaan we eerst de kinderen van de groepen 3 t/m 6 uitzwaaien. Daarna begint voor ons
het gezellige feest, dit duurt tot 15.00 uur.
Natuurlijk doen wij weer een beroep op de ouders van de Beestenboel en de Tovertuin. De kinderen
gaan in kleine groepjes allerlei spelletjes doen, hier hebben wij tussen 9.30 uur en 11.45 uur
hulpouders bij nodig. Er hangt een lijst op de deur van het lokaal om je op te geven. Daarnaast
vinden wij het heel erg leuk als er een ouder is die de kinderen zou kunnen schminken. Je kunt je
hiervoor opgeven bij Marjolein of bij Krista.
Controleren leerlinggegevens
Binnenkort krijgen alle kinderen een belangrijk formulier mee naar huis. Het zijn de gegevens van u
en uw kind(eren) zoals die bij ons bekend zijn. Uit ervaring weten we dat soms e-mailadressen,
telefoonnummers of mobiele nummers, maar ook beroepen van ouders in de loop van een
schooljaar wijzigen. Het is belangrijk dat wij over correcte gegevens beschikken. Vandaar het
dringende verzoek alle gegevens goed door te nemen en waar nodig aan te passen. Het formulier
kan vervolgens ingeleverd worden bij de groepsleerkracht.
Uw speciale aandacht vragen wij voor “Medische informatie”. Wilt u daar eventuele allergieën van
uw kind aangeven. Wij zullen op basis van deze informatie rekening houden met bijvoorbeeld
traktaties, maar ook tijdens de lessen (bijvoorbeeld allergie voor honden, katten, wespensteken
e.d.).
Klasbord-app
Dit schooljaar willen we op een nieuwe manier ouders betrekken bij wat er gebeurt op school. Dit
gaat via een app, Klasbord. Elke stamgroep heeft haar eigen klasbord. Op deze app zal de juf
regelmatig foto’s of iets plaatsen waar de groep mee bezig is. De app is helemaal AVG-proof.
Alleen de ouders van de stamgroep kunnen dit zien. Het doel van deze app is dat u een inkijkje
krijgt in de stamgroep. U krijgt een mail waarin een uitnodiging staat om u aan te melden voor deze
klasbord app. De app is niet verplicht, alleen maar een handige, leuke toevoeging. Indien u de
uitnodiging accepteert geeft u toestemming dat er foto’s van uw kind(-eren) geplaatst mogen
worden. Accepteert u de uitnodiging niet, betekent dat, dat u niet kunt zien wat er in de groep
gebeurt.
Hulpouders gevraagd
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die de hoofdluizencommissie willen komen versterken. In
principe wordt er op woensdagochtend om 08.45 uur na de vakanties gecontroleerd, soms is er een
extra controle.Uw inzet wordt zeer gewaardeerd. Ook als u nog geen ervaring hebt kijken wij naar u
uit! U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten.
Talentonderwijs
Op Vlinderbos bieden we veel extra’s naast het reguliere onderwijs. Wij willen niet alleen dat de
kinderen veel leren, maar ook dat er aandacht is voor de bijzondere talenten die alle kinderen
hebben. Samen met een groep ouders worden de thema’s en een programma bedacht.
De thema’s van dit jaar gaan we binnenkort vaststellen. Mocht u mee willen doen/denken, heeft u
suggesties of kunt u op een andere wijze een bijdrage leveren, dan kunt u dat aangeven bij Renate.

Typecursus
In september start Rapido Typen weer met een typecursus voor de kinderen van groep 6, 7 en 8. In
een aparte bijlage vindt u meer informatie en hoe u uw zoon/ dochter op kunt geven.
Honden
Met de komst van ons mooie, nieuwe, groene schoolplein willen we vragen of de honden buiten het
hek kunnen blijven. Alvast bedankt.
Fietsenrek
We hebben achter de voetbalkooi een mooi, nieuw fietsenrek. Vraag aan de ouders die op de fiets
komen is om hun fiets aan het hek vast te maken en niet in het nieuwe fietsenrek. Op deze manier
hebben de kinderen genoeg plek voor hun fiets.
Oortjes
De leerlingen in de groepen 4 en de nieuwe leerlingen hebben van school een setje oortjes
gekregen voor hun laptop. Is er een nieuw setje nodig, dan vragen wij aan de ouders om ze zelf aan
te schaffen.

Welkom op school
Boris, Charlotte, Sophia, Syl en Livia, welkom in de Tovertuin!
Bodi en Jayden, welkom in de Beestenboel!
Lora, welkom in de Blitskikkers!
Beau en Efecan, welkom in de Dolfijnengroep!
Annefleur, Tristan en Lucas, welkom in de Jungle!
Sylvie, Stijn, Ruben en Jari welkom in de Geluksvogels!
Emmelie, Hidde, Morgan, Elle en Julian, welkom in Duckcity!
Tycho en Sabine, welkom in de Spotlights!
Elena, welkom in de Spooky’s!

Belangrijke data
Vrijdag 7 september
Woensdag 12 t/m vrijdag 14 september
Donderdag 13 september
Dinsdag 11 september
Dinsdag 18 september
Maandag 24 september
Dinsdag 25 september
Dinsdag 25 september
Donderdag 27 september
Maandag 1 oktober
Woensdag 3 oktober
Dinsdag 9 en woensdag 10 oktober

opening groene schoolplein
kamp groep 7-8
schoolreisje groep 3-6
kleuterfeest groep 1-2
koffieochtend onderbouw (3-4)
koffieochtend basisbouw (1-2)
stamgroepavond middenbouw (5-6)
koffieochtend bovenbouw (7-8)
stamgroepavond onderbouw (3-4)
stamgroepavond basisbouw (1-2)
stamgroepavond bovenbouw (7-8)
koffieochtend middenbouw (5-6)
NIO groep 8

Woensdag 10 oktober

inloopochtend en boekenmarkt Mondria

