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Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders

Ontwikkelingen op Vlinderbos
We zijn begonnen met collegiale consultaties. Dit betekent dat we bij
elkaar in de klas gaan kijken op basis van een aantal kijkvragen die
vooraf zijn afgesproken. We doen dit express bouw doorbrekend
omdat het goed is schoolbreed in de basis op eenzelfde manier met
kinderen te werken. Hierdoor weten zij wat er van hen wordt verwacht en kunnen processen en
vaardigheden uitbouwen naarmate ze ouder worden. Tevens geeft het voor de leerkrachten veel
inzicht hoe een leerlijn zich opbouwt en hoe hetgeen jij aanbiedt, tijdens je eigen instructie, zich
verhoudt tot wat ze er al van weten en waar het naartoe gaat.
Uit praktische overwegingen is een ieder geneigd veel te communiceren met de collega’s uit
dezelfde bouw, nu leren we elkaar inhoudelijk beter kennen en wordt het onderwijskundige gesprek
onderling verbreedt.
Ik wil hierbij ook even van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken voor de vele emails
die ik heb mogen ontvangen na de aankondiging dat er komende woensdag een extra
studiemoment is gepland voor het team. Het vertrouwen van jullie ouders, wat hieruit spreekt, doet
ons allen veel goed. Dank jullie wel!
Personeel
Dolfijnengroep:
Onze nieuwe collega Cindy, zij staat nu als 2de leerkracht bij de Geluksvogels, wordt de nieuwe juf
op de donderdag en vrijdag. Zij wordt momenteel ingewerkt door Danielle.
Voor de maandag, dinsdag en woensdag hebben we een sollicitatieprocedure doorlopen. De nieuw
aan te nemen leerkracht voor de Dolfijnengroep heeft in de afgelopen weken meegekeken in de
groep. Helaas voor alle partijen heeft zij een blessure opgelopen en mag de komende 3 maanden
niet aan het werk. Dit nieuws kwam dinsdag.
Het Vlinderbosteam staat er altijd voor elkaar, zo ook nu. Nikki (Spooky’s) keert terug op een
vertrouwde plek (zij was leerkracht gr 3-4) en zal de 3 dagen voor haar rekening nemen in de
maand april. Inmiddels zijn we een nieuwe sollicitatieprocedure gestart en staan er 2 gesprekken
gepland voor de komende week. We doen er alles aan om voor 1 april het rond te krijgen.
Spooky’s
Omdat Nikki in de maand april 3 dagen de Dolfijnengroep draait, komt Eefke een extra dag in haar
eigen groep. Nu zal Eefke de maandag, dinsdag en de woensdag voor de groep staan, Nikki de
donderdag en vrijdag.
Sportdag woensdag 15 mei
Vergeet u zich niet op te geven om te helpen bij de sportdag. U vindt de link naar het
aanmeldformulier in de mail die vorige week is verzonden.
Handige ouder gezocht
Voor kleine klusjes in en rond de school zijn we op zoek naar een handige ouder met goed
gereedschap (boor, zaag, etc) die af en toe wil helpen. We horen het graag!
Koken met de groepen 5-6
Maritza, de moeder van Simon uit de Dolfijnengroep heeft samen met Leontine afgelopen
woensdag met alle drie de groepen 5-6 gekookt. Zij komt uit Chili en we hebben de kinderen laten
koken, proeven, ervaren en vooral een leuke ochtend gegeven.

De Sopaipillas (chileense pompoenbroodjes) waren een succes en er is veelvuldig gevraagd om het
recept.
Voorbereiden
2 kopjes gekookte en gemalen pompoen
5 kopjes bloem
2 theelepels bakpoeder
1 theelepel fijn zout
3 eetlepels plantaardig bakvet, margarine of gesmolten boter
1/2 kop van het water waarin je de pompoen hebt gekookt
Bereiden Sopaipillas:
Doe de bloem, zout, gesmolten boter en de gekookte en gemalen pompoen in een kom.
Voeg er een half kopje water bij.
Vorm een zachte doch samenhangende massa, kneed het goed door (10 min).
Rol het deeg dan uit tot een plak van ongeveer 1/2 cm.
Snijd er rondjes uit die je met een vork in prikt.
Frituur de broodjes zoals oliebollen. Je kan het eten met salsa van tomaat, ui, koriander en
natuurlijk avocado. Met poedersuiker voor de kleintjes kan ook.

!!!! EET SMAKELIJK !!!!!
Juffenverjaardag
Vanochtend hebben we met elkaar de juffenverjaardag gevierd. De kinderen hebben gezongen en
de juffen én stagiaires zijn hartstikke verwend met cadeautjes. We willen iedereen daar heel
hartelijk voor danken!

Welkom op Vlinderbos
Oubayda

Duckcity

Belangrijke data
Woensdag 27 maart
Zaterdag 30 maart
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