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Beste ouders en verzorgers*

Deze week zijn de voorleesweken gestart in de
groepen 1 tot en met 4. In samenwerking met de
bibliotheek worden veel extra activiteiten
georganiseerd waarin we het voorlezen promoten.
Ik mocht hiervoor weer eens een van mijn talenten
als onderbouwleerkracht inzetten, wat ik natuurlijk
met veel plezier heb gedaan. Maar ook de andere
teamleden zijn gevraagd hier een bijdrage aan te
leveren door een filmpje te maken van henzelf,
waarin ze als ‘The Masked voorlezer’ een
prentenboek voorlezen en dit aan alle teamleden
door te sturen. Zo kan iedereen dit in de eigen
groep gebruiken. Daar zitten echt hilarische
bijdragen bij, waar we intern veel plezier aan
beleven!!

De komende maanden worden de nodige onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd.
Zo worden de bomen achter de school gesnoeid, het zand voor de school hier en daar weer
opgehoogd, een paar nieuwe, veel duurzamere, lichtkoepels geplaatst. Ook worden 12 grote en
meerdere kleinere ruiten vervangen, aangezien deze dubbele ruiten ‘lek’ zijn. Dit laatste zal zeker
gaan schelen in het energiegebruik.

Als laatste een vraag van mijn kant. We redden het steeds net weer de groepen goed te bemensen
wanneer een teamlid onverwachts thuis moet blijven, maar dit blijft een puzzel. Zijn er onder u,
ouders of verzorgers, mensen die beschikken over een onderwijsbevoegdheid voor het PO en wel
eens een dag willen invallen? Wilt u zich dan bij mij melden, dan gaan ik graag met u in gesprek. Bij
voorbaat dank!

Als u hier klikt kunt u een filmpje van een van de Masked voorlezers zien. Weten jullie wie het is?

https://www.youtube.com/watch?v=zNQAvM0Pf1g


Nieuwe maatregelen
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie waarin de maatregelen voor het onderwijs zijn
aangepast. Zodra er een nieuwe beslisboom beschikbaar is, zullen wij deze met u delen. Bij twijfel
of vragen of uw kind wel of niet naar school mag, kunt u altijd contact opnemen met school om te
overleggen. Hieronder de belangrijkste veranderingen;

● Leerlingen blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Als leerlingen milde klachten hebben
en een negatieve zelftest dan mogen ze naar school.

● Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven
niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Als
leerlingen milde klachten hebben en een negatieve zelftest dan mogen ze naar school.

● Bij drie of meer besmettingen in de groep, hoeft niet meer de gehele groep in quarantaine.
Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.

Ook nu zijn er teamleden ziek thuis omdat ze positief zijn getest op corona. We houden ons met het
team nog steeds aan de basismaatregelen; 1,5 meter afstand, mondkapjes op in de school, handen
wassen. Hierdoor kunnen we een grotere uitbraak voorkomen.

Poëzieweek 2022
Deze week begint ook de Poëzieweek. In de groepen 3 t/m 8 mogen kinderen een gedicht
voordragen en in elke groep zal er een poëzie-voorleeskanjer worden gekozen. Via de link
hieronder komt u bij een filmpje van Klokhuis over wat poëzie nou eigenlijk precies is.

Klokhuis; Wat is poëzie?

Inschrijvingen broertjes/zusjes
Het is nog ver weg, maar toch zijn we alweer vooruit aan het kijken naar volgend schooljaar. Om
een duidelijk beeld te krijgen van de leerlingaantallen voor volgend schooljaar en de jaren die
daarop volgen willen wij graag weten of er nog broertjes en zusjes zijn die nog niet zijn
ingeschreven. Wij willen ouders vriendelijk verzoeken dit z.s.m. te doen. U kunt een
aanmeldingsformulier krijgen bij Eva (administratie).

MR-jaarverslag
In een aparte bijlage vindt u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad. Het jaarverslag geeft
overzicht van de samenstelling en werkzaamheden van schooljaar 2020-2021 en is bedoeld voor
iedereen die bij de school betrokken is.

De Kunstweken
Na dit weekend, op 31 januari, eindigt ons
Kunstweken-project. Dan sluiten alle Musea
automatisch en kunnen er ook geen
kunstproducten met kindertekeningen meer
worden besteld. Mocht u de creatie van uw kind
nog willen (laten) bewonderen of er een leuk

https://www.youtube.com/watch?v=uVFPgkiF67k


souvenir van willen kopen, wacht dan niet te lang.

Zoals u wellicht al weet zijn alle aankopen geheel vrijblijvend, maar met uw bestelling stelt u de
organisatie in staat dit project kosteloos aan scholen aan te bieden. Bovendien gaat een deel van de
opbrengst van de Museumshops direct naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Heeft u al iets besteld? Ongeveer 2 weken na sluiting van de Musea krijgen de kinderen alle
gekochte spulletjes in een tasje mee naar huis. Leerlingen die hun Museum geopend hebben
ontvangen dan ook de welverdiende wenskaart met hun eigen naam en tekening erop.

Belangrijke data
dinsdag 18 januari t/m dinsdag 1 februari Cito middentoetsen groep 3 t/m 8
woensdag 9 februari rapporten mee
woensdag 9 februari t/m dinsdag 15 februari rapportgesprekken
woensdag 16 februari alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
maandag 21 februari Bestuursvergadering
vrijdag 25 februari 12.00 uur start voorjaarsvakantie

Goed weekend! Team Vlinderbos
*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.


