
Nieuwsbrief 20

Vrijdag 11 februari 2022

Beste ouders en verzorgers*,

Om te beginnen wil ik u nu al van harte bedanken voor de correcte wijze waarop u zich door de
school begeeft voor en na de rapportgesprekken. Dat doet u met
respect voor elkaar én voor ons en dat waarderen we zeer!

Aanstaande woensdag zullen we op de studiedag met het hele
team de onderwijsopbrengsten onder de loep nemen. Door de
uitkomsten van de Midden-toetsen te analyseren kunnen we goed
zien of we onze doelen die we aan het begin van het schooljaar
gesteld hebben ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Dat doen

we schoolbreed, per vak én per (leeftijds-) groep. Daarbij stellen we onszelf en elkaar gerichte
vragen: Doen we de goede dingen, doen we die goed, en hoe weten we dat?
Ons gemeenschappelijke doel is niet per se voortdurend op of boven het landelijk gemiddelde te
scoren. Ons doel is elk kind tot volle ontplooiing te laten komen, het Jenaplanonderwijs richt zich op
de totale persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Wel willen we daarbinnen bij elk kind groei zien,
zeker ook op cognitief gebied. Daarbij is de vraag essentieel of die groei dankzij of ondanks ons tot
stand is gekomen. Dat levert mooie professionele gesprekken op, de uitkomst daarvan vormt de
basis van ons onderwijsaanbod voor de komende maanden.

Letterspeurtocht groep 3
Vandaag was het tijd voor een feestje in groep 3!
Ze hebben nu alle letters geleerd en dat moest
natuurlijk gevierd worden. Ze hebben onder
begeleiding van leerlingen van groep 8 een
letterspeurtocht gedaan. Het feestje werd
afgesloten met een diploma uitreiking en een groot
applaus voor elkaar en voor zichzelf. Wat een
toppers!



Excursie groep 1-2 naar het Concertgebouw
Gisteren zijn de kleuters op excursie naar het concertgebouw in Amsterdam geweest. Met z’n allen
in een grote bus was al indrukwekkend! Ze hebben ook genoten van de voorstelling “Wie zet ’s
nachts de sterren aan?”, een muzikaal verhaal over de magische kracht van de nacht. De kinderen
zijn met de musici van Amsterdam Sinfonietta meegegaan op een spannende tocht door de nacht
en hebben op speelse wijze kennis gemaakt met de mooiste muziek en met de instrumenten viool,
altviool, cello en contrabas. En dit alles in de sfeer van de intieme Koorzaal van Het Concertgebouw.

Namens de Ouderraad
Wij willen graag een vossenjacht organiseren voor de kinderen van groep 5 t/m 8 tijdens het
Vlinderfeest op donderdag 24 februari a.s. Daarvoor hebben wij jullie hulp nodig. Wij zijn op zoek
naar 10 ouders die het leuk vinden om op verschillende plekken in de wijk om de school (wijk
Veenzijde lll, tussen de Veenweg, KDV Ministek en Dijkgraaf) verschillende typetjes te willen spelen,
bijvoorbeeld een visser, schoonmaakster, stratenmaker, verkleed persoon op een fiets, etc.

Vind jij het leuk om er een fantastische middag van te maken met en voor de kinderen? En heb jij
tijd om te helpen op donderdag 24 februari van ongeveer 12:45-15:00 uur?
Mail dan naar or@vlinderbos.nl
Alvast bedankt!

P.S. dit is een verrassing voor de kinderen, graag de vossenjacht nog even geheim houden.

Reminder! Namens de medezeggenschapsraad: “Save the date!”
Ouderavond dinsdag 22 februari
Op dinsdagavond 22 februari 2022 organiseert de Medezeggenschapsraad een digitale
klankbordbijeenkomst voor alle ouders van Vlinderbos rondom het thema Corona. We nemen deze
avond samen met school een kijkje achter de schermen van Vlinderbos. Over de exacte vorm en
inhoud volgt later meer. U kunt zich alvast opgeven door een e-mail te sturen aan mr@vlinderbos.nl.

mailto:or@vlinderbos.nl


Schoolvakanties schooljaar 2022-2023
Hieronder vindt u de schoolvakanties voor volgend schooljaar (2022-2023). Gezinnen met kinderen
op het voortgezet onderwijs of op een school in een andere regio moeten rekening houden dat niet
alle vakanties van Vlinderbos en scholen in omliggende regio’s gelijk lopen.

Start schooljaar 2022-2023 maandag 22 augustus 2022

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 11 april 2023
Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023
Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Belangrijke data
t/m dinsdag 15 februari rapportgesprekken, groep 1 t/m 7
donderdag 10 februari groep 1-2 excursie concertgebouw
woensdag 16 februari alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
maandag 21 februari oudergesprekken groep 8

Bestuursvergadering
dinsdag 22 februari MR ouderavond
vrijdag 25 februari 12.00 uur start voorjaarsvakantie
maandag 28 februari t/m 4 februari voorjaarsvakantie

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


