Nieuwsbrief 16
Datum: Maandag 15 april 2019
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of pleegouders

Ontwikkelingen op Vlinderbos
U krijgt deze week een verkorte versie van het verslag van de
inspecteur van onderwijs. Deze samenvatting is speciaal gemaakt
voor de ouders.

MR-vergadering
Vorige week is er een MR-vergadering geweest. Via de oudergeleding werden er een paar vragen
doorgespeeld die van ouders afkomstig zijn.
Ten eerste werd er gevraagd of we van te voren willen melden wanneer de CITO-weken zijn.
Ouders geven aan het prettig te vinden, zo kunnen ze er zorg voor dragen dat de kinderen zijn
uitgerust. Het zal voortaan ruim van tevoren worden aangekondigd in de nieuwsbrief.
Ten tweede was er een vraag over de Regel van de Week. Blijft Vlinderbos wel Vlinderbos? Past dit
in een Jenaplanschool? JA, juist. Vlinderbos staat bekend om zijn pedagogisch klimaat, dat
leerlingen hier zich welkom voelen en gezien. Respectvol met elkaar en je omgeving / spullen
omgaan, hoort hier bij. Soms hebben regeltjes ook te maken met een werkhouding. Een lege tafel
met alleen je rekenboek en schrift, werkt prettiger dan een tafel vol met stapeltjes oude papiertjes,
etc. We vinden het dus ook belangrijk om de kinderen te leren dat je jezelf kan helpen door een
aantal voorwaarden te scheppen tijdens je werk.
Schoolvoetbal
De afgelopen woensdagen hebben er al verschillende teams meegedaan met de schoolvoetbal. De
ouderraad zorgt er elke week weer voor dat alle spullen klaar staan. Alle teams hebben het enorm
naar hun zin gehad op en naast het veld. De jongens van groep 5-6 en de meisjes van groep 7-8
zijn zelfs tot de kwartfinales gekomen, hartstikke goed! Er staan nog 3 toernooien op het
programma de komende twee weken. Komen jullie allemaal aanmoedigen?
Woensdag 17 april
Woensdag 17 april
woensdag 24 april

groep 3/4 jongens bij Argon
groep 3-4 en 5-6 meisjes bij CSW
groep 7 /8 jongens (7-tallen) bij Hertha

Welkom op Vlinderbos
Stijn
Tovertuin
Luca
Tovertuin
Jamie
Jungle
Maartje
Duckcity

Belangrijke data
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 5-6 naar Archeon
EHBO-examen groep 8
Lentefeest
Kinderen vrij i.v.m. Pasen
Eindtoets groep 8
Meivakantie

