Nieuwsbrief 15
Datum: Vrijdag 5 april 2019
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders

Ontwikkelingen op Vlinderbos
Een van de opmerkingen van de inspectie was het aanbod en de
wijze van de leerlingen volgen in onze groepen 1-2. De leerkrachten
van de basisbouw hebben inmiddels al grote stappen gemaakt en
werken nu met een andere themavoorbereiding. De ouders met kinderen in deze groepen hebben
de verandering al meegemaakt, de kinderen hebben in iedere groep een prachtig museum mogen
bedenken met een restaurant, een kassa en rondleidingen.
Er zijn meer hoeken gecreëerd in de klas, er is één tafel met stoeltjes verwijderd en het idee is dat
de jonge kinderen meer leren in de hoeken en minder op een schoolse manier in de kring. Mocht u
het leuk vinden, ga gerust even een kijkje nemen na schooltijd!
De laatste stap om deze jonge kinderen goed te kunnen volgen, is deze week gezet. U weet dat we
ParnasSys hebben aangeschaft, het systeem waarin we alle leerlingen goed kunnen volgen in hun
persoonlijke ontwikkeling. Voor de leerlingen vanaf groep 3 werken we met methodetoetsen en het
CITO kind volgsysteem. Dit zijn de midden- en eindtoetsen die zij jaarlijks maken.
De jongste leerlingen van Vlinderbos maken deze toetsen uiteraard niet. Toch werken zij, net als
iedere andere leerling, naar doelen toe die wij ook observeren. De leerkrachten maken notities
wanneer een kind een leerdoel heeft behaald. Wat een kind moet leren op jaarbasis heeft de
rijksoverheid bepaald, deze heten de SLO-doelen. Ook de leerlingen in groep 1-2 hebben op alle
vakgebieden doelen die zij dienen te behalen per leerjaar. Nu hebben we een module aangeschaft
in ParnasSys, waarin we de observaties en notities van de leerkrachten structureel kunnen
verwerken, per leerdoel. De leerkrachten zijn superblij met deze nieuwe tool en zij krijgen hiervoor
een workshop op vrijdag 12 april, in de middag.

Tekenkarren
Zoals jullie hebben kunnen zien in de gangen, is de school 2 prachtige tekenkarren rijker. Ze
worden al intensief gebruikt bij de kleutergroep en bij de groepen 3-4. De school is hier dankbaar
voor. Ze zijn aangeboden door:

Wilco Krimp
Ondernemingsweg 2, 3641 RZ Mijdrecht
T 0297-282506 E w.krimp@rekri.nl I www.rekri.nl
Regel van de week
De regel van de week, eigenlijk de regel van de maand is ingesteld omdat we als team de mening
hebben dat onze leerlingen nog kunnen groeien in wat algemene schoolafspraken en de manier
waarop we ons gedragen naar elkaar toe in een schoolsituatie.
We zijn een Jenaplanschool en dat betekent dat we graag samenwerken met jullie, de ouders en
verzorgers van onze leerlingen, jullie kinderen. Hierom plaatsten we de ‘regel van de maand’ in de
nieuwsbrief. We geloven dat kinderen beter leren wanneer wij met elkaar op 1 lijn zitten en dat ze
op school in de basis hetzelfde horen als thuis. We willen jullie daarom informeren over wat op
school extra aandacht krijgt.

In deze periode schenken we extra aandacht een opgeruimde werkplek. We formuleren het doel
altijd kindgericht:
“Ik zorg ervoor dat mijn werkplek opgeruimd is !”.
De kinderen letten op dat alleen die spullen op tafel liggen die zij op dat moment nodig hebben.
Tevens zorgt ieder kind ervoor dat de eigen werkplek is opgeruimd wanneer ze naar huis gaan (ook
onder het werkblad).

Kledingbeurs
Het was een groot succes, veel ouders hebben weer nieuwe kleding en spelletjes op de kop kunnen
tikken. We danken een ieder die zich wederom heeft ingezet voor deze kledingbeurs en in het
bijzonder Fatna (mdr Benjamin) en Krista (mdr Jessy). Er is voor Vlinderbos 1000 euro opgehaald.
Bij deze: DANK JULLIE WEL !!!!!
Hoofdluis
Een oplettende ouder van de bovenbouw heeft bij een luizencontrole thuis hoofdluis geconstateerd
bij haar kind. Wij waarderen het zeer dat zij dit heeft gemeld op school zodat wij andere ouders
hierover kunnen inlichten. Om verdere uitbraak te voorkomen verzoeken wij u uw kind de komende
tijd extra te controleren. I.v.m. schoolbrede activiteiten doen wij dit verzoek aan alle ouders en niet
alleen aan de ouders van de bovenbouw.

Sportdag woensdag 15 mei
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor hulpouders. We zijn inmiddels
helemaal rond. Er is alleen nog 1 klein probleempje. Iemand heeft zich opgegeven om te helpen bij
de EHBO-post, maar hij/zij heeft geen naam ingevuld. We horen graag nog wie dat is.

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!

Welkom op Vlinderbos
Suze
Jungle
Shaya
Bijenkorf
Noya
Bijenkorf

Belangrijke data
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april
Woensdag 24 en donderdag 25 april
Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei

Groep 7-8 naar Rijksmuseum
Groep 5-6 naar Archeon
EHBO-examen groep 8
Lentefeest
Kinderen vrij i.v.m. Pasen
Eindtoets groep 8
Meivakantie

