Nieuwsbrief 14
Datum: Vrijdag 29 maart 2019
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders

Ontwikkelingen op Vlinderbos
We hebben een zeer leerzame dag gehad afgelopen woensdag. De
laatste ‘tool’ voor leerkrachten in het veranderingsproces is
geïntroduceerd en de leerkrachten zijn hard aan het werk gegaan het
zich eigen te maken. Het betreft de weekplanning, een werkdocument
waarin de planning in leerdoelen is geformuleerd en hoe en aan wie de leerkracht de leerstof wil
aanbieden! Welke niveaugroepen passen bij dit leerdoel, welke materialen ga ik hiervoor gebruiken,
moet ik extra inzetten op automatiseren, kan ik een instructie vervangen door een rekenspel etc.
In de middag hebben we de laatste plenaire workshop gehad voor het nieuwe leerlingvolgsysteem,
ParnasSys. De laatste onduidelijkheden zijn opgehelderd!
Personeel
Dolfijnengroep:
Met grote blijdschap mag ik jullie mededelen dat we een nieuwe leerkracht hebben voor de
Dolfijnengroep. Margot Brandsma start na de meivakantie, 6 mei en zal samen met Cindy de groep
draaien. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en de woensdag.
Zij is momenteel werkzaam op OBS De Koekoek waar zij in diverse groepen heeft gestaan. Naast
leesspecialist is zij ook bekend met “Sprongen vooruit”, een leerlijn van rekenspelletjes die we
intensief inzetten op Vlinderbos. In de maand mei zal ik haar vragen zichzelf voor te stellen in de
nieuwsbrief.
Regel van de week

Kledingbeurs
Morgen van 9.00 uur tot 11.00 uur is de kledingbeurs. Een aantal moeders is hier heel erg druk
mee. Ook vele teamleden zullen er morgen bij zijn om het initiatief te ondersteunen. We hopen
natuurlijk op een grote opkomst en dat er veel verkocht zal worden. We zien u graag!
Sportdag woensdag 15 mei
Het gaat goed met de voorbereidingen van de sportdag. Er zijn nog 2 ouders nodig die een groepje
willen begeleiden voor de groepen 3-4 en we zoeken nog iemand voor de EHBO-functie.

Handige ouder gezocht (herhaalde oproep)
Voor het bevestigen van een statafel in de hal van de school, zoeken we een handige ouder (liefst
met boor). We horen het graag!
Schoolvakanties 2019-2020
Gezinnen met kinderen op het voortgezet onderwijs (o.a. Veenlanden College) moeten rekening
houden dat niet alle vakanties van Vlinderbos en het voortgezet onderwijs gelijk lopen. Net als vorig
jaar hebben de kinderen volgend schooljaar 1 week meivakantie, met daaraan vast twee vrije dagen
i.v.m. bevrijdingsdag. Daarnaast hebben de kinderen met Pinksteren nog 1 week vakantie.
Start schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

ma 2 september 2019
ma 21 oktober 2019 t/m vrij 25 oktober 2019
ma 23 december 2019 t/m vrij 3 januari 2020
ma 24 februari 2020 t/m vrij 28 februari 2020
ma 13 april 2020
ma 27 april 2020 t/m di 5 mei 2020
do 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
ma 1 juni 2020 t/m vrij 5 juni 2020
ma 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

De data van de studiedagen volgen nog.

Welkom op Vlinderbos
Ceyda
Beestenboel
Belangrijke data
Zaterdag 30 maart
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april
Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei

Kledingbeurs
Lentefeest
Kinderen vrij i.v.m. Pasen
Meivakantie

