Nieuwsbrief 10
Datum: Maandag 11 februari
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of
pleegouders

Ontwikkelingen op Vlinderbos
Het team heeft deze week keihard gewerkt op de 2 studiedagen.
Op woensdag stond o.a. een workshop van ParnasSys op het
programma. Dit is een computerprogramma waarin de school alle
resultaten en belangrijke informatie van een leerling, bij elkaar registreert. Hierdoor kan een
leerkracht op een meer eenvoudige wijze een analyse maken en de onderwijsbehoeften van de
groep beter zien. Hierdoor kunnen zij directer inspelen op de ontwikkeling van de groep en van
individuele leerlingen.
Het team heeft eerst de basis aangeleerd gekregen en later in de ochtend met elkaar gekeken naar
de tussenresultaten. Iedereen was enthousiast en we hebben samen een mooie stap gezet.
Op donderdag zijn we een stap verder gegaan. Met deze gegevens in de hand en een inhoudelijke
workshop van onderwijskundige Ine van de Sluis, hebben we gesproken over wat dit betekent voor
ons onderwijs. Dit heeft geleid tot het maken van handelingsplannen per groep. Dit zijn de plannen
waarmee iedere leerkracht aan de slag gaat met zijn groep.
De 2-daagse is afgesloten met een bordsessie, het grote witte bord in de hal, waarop we samen als
team een doel stellen en hieraan acties met elkaar afspreken. Het mooie is dat we nu bij elkaar in
de groep kan kijken en van elkaar gaan leren, Tiets en Leontine zullen op die momenten de groep
overnemen.
Het team heeft keihard gewerkt en het hoofd is behoorlijk vol.

‘De Regel van de Week’.
We merken dat de kinderen het goed oppakken, TOP! Dinsdag kiezen we een nieuwe regel van de
week.

Staking
15 maart is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag binnen het onderwijs. Vlinderbos doet mee, er zal
dus geen les zijn op 15 maart.

Kledingbeurs
Op zaterdag 30 maart a.s. vindt voor de 20e keer de kledingbeurs plaats. De opbrengst van de
kledingbeurs zal ten goede komen aan alle leerlingen van Vlinderbos, wat dit zal zijn is nog even
een verrassing. Wat geen verrassing is, is dat er bij de beurs altijd veel hulp van ouders nodig is.
Daarom vragen we ook dit jaar weer om jullie inzet. Dat kan op de volgende manieren:
–
vrijdag komen helpen met de school klaarmaken voor de beurs.
–
zaterdag komen helpen met de verkoop of met opruimen.
–
kinderkleding en speelgoed inbrengen.
–
naar de beurs komen als klant.
Meer informatie en hoe u zich kunt opgeven staat in de brief van de kledingbeurscommissie die als
aparte bijlage met de mail is meegezonden.

Op tijd beginnen
We zien dat nu bijna iedereen op tijd komt, heel erg fijn. Bij deze: BEDANKT!!!

Handige ouder gezocht (herhaalde oproep)
We hebben iemand gevonden, SUPERFIJN!!!

Belangrijke data
Donderdag 21 februari
Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart
Vrijdag 15 maart

Vlinderfeest
Voorjaarsvakantie
School gesloten i.v.m. staking

