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Beste ouders en verzorgers*,

Lente, eindelijk!

Volgens de kalender begint dit seizoen pas de 20e, maar
de natuur bepaalt zelf de eigen uitzonderingen wel.
Heerlijk die zon en die heldere nachten, dat doet ons
goed!
Toevallig zijn we nu net gestart met het opknappen van de
kozijnen, het vervangen van veel dubbelglas ramen en
het schilderwerk, daarbij is dit weer ook heel prettig. We
verwachten hier over ongeveer 2 weken mee klaar te zijn.

Fijn te merken dat u onze oproep om de kinderen zelfstandig naar binnen te laten gaan
serieus neemt, dank daarvoor! De inloop in de ochtend loopt daardoor heel rustig en
ontspannen en de lessen kunnen op tijd beginnen. Maar ook heerlijk dat u weer gewoon in
en uit kunt lopen en wij elkaar weer gewoon in het gezicht kunnen aankijken.

Voor de vakantie hebben we met de kinderen gesproken over het gewenste gedrag op het
plein. De manier van ‘stoeien’ van de oudere kinderen werd toch vaak wel erg heftig. We
hebben afgesproken dat dit, met mate, alleen in de kleine pauze mag, want dan is de
groepsleerkracht op het plein. Ook hebben we afgesproken dat wanneer meerdere groepen
tegelijkertijd buiten zijn het deel van het plein bij de picknicktafel alleen voor de kleuters is.
En dat werkt prima hebben we deze week al gemerkt. Binnenkort krijgt elke groep een
eigen buitenbak met spelmateriaal zoals springtouwen, tafeltennisbatjes, e.d. zodat de
kinderen (nog) meer alternatieven hebben bij het buiten spelen!

Over spelen gesproken!
Alle teamleden volgen dit jaar de cursus ‘Met sprongen vooruit’.
Dit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair
onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van
didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs. Het
programma omvat uitgebreide reken- en wiskunde didactische
nascholing, een breed palet aan reken-wiskundelessen,



educatieve rekenspellen en oefenmaterialen. Inhoudelijk onderscheidt het programma zich
van de oudere methodes en materialen door de klassieke interactiviteit, coöperatieve
spelvormen, bewegend leren rekenen en het honoreren van inbreng van leerlingen door het
maken van eigen producties.
Leerlingen blijken door ‘Met Sprongen Vooruit reken-wiskundeonderwijs’ betere resultaten
te behalen. De leerlingen ervaren de lessen en educatieve spellen als leuk en betekenisvol
waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. De leerlingen bewegen, gebruiken hun eigen
lijf en de eigen producties zorgen voor een grotere betrokkenheid. Deze positieve
wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les
krijgen op basis van ‘Met Sprongen Vooruit’ direct omhoog gaan.
(zie www.metsprongenvooruit.nl).

Deze week zijn de bijbehorende materialen
binnengekomen, voor elke groep een mooie en goed
gevulde kast vol rekenmaterialen. Vanmorgen al kon u de
groepen 3-4 op het plein bezig zien met het oefenen van
klokkijken en keersommen op deze speelse manier!

http://www.metsprongenvooruit.nl


Klankbordavond Medezeggenschapsraad
Op woensdag 16 maart a.s. bent u vanaf 19.45 (inloop, start 20.00) van harte welkom op
school voor de klankbordavond van de medezeggenschapsraad.

Tijdens deze avond willen we ouders een inkijkje geven over de manier waarop er binnen
de school de afgelopen periode is omgegaan met de Coronapandemie en het effect
daarvan op de kinderen. Welke lessen zijn er geleerd, wat nemen we mee en wat laten we
achter ons? Daarbij willen we uitdrukkelijk uitgaan van de gezamenlijke belangen die we als
school en ouders delen waar het gaat om het welzijn van onze kinderen.

Om een indruk te hebben van hoeveel ouders er gaan komen willen we u vragen zich op te
geven door een e-mail te sturen aan mr@vlinderbos.nl

Groet van juf Nikki
Het gaat heel goed met juf Nikki, ze geniet volop van haar verlof. Kleine Jake is een model
baby en zijn grote broer is blij met hem, én heel trots. Het verlof van juf Nikki duurt in ieder
geval tot de 2e helft van mei.

Juf Julia en juf Rolieke hebben aangegeven door te willen gaan met de begeleiding van de
kinderen van de Dolfijnengroep. En daar zijn alle betrokkenen natuurlijk heel blij mee!

Traktaties
Nu de coronamaatregelen zo goed als voorbij zijn kunnen de
kinderen weer op hun verjaardag langs de groepen, basis- en
onderbouwkinderen bij elkaar, en de midden- en bovenbouw
bij elkaar. Trakteren hoort daarbij. Wij stellen het op prijs
wanneer u zoveel mogelijk gezonde traktaties uitkiest, en het
geheel bescheiden houdt, geen extra cadeautjes e.d., alleen
per kind iets lekkers.

Kwadraad
Via deze weg attenderen wij u graag op de start van de KIES-training (voor kinderen die te
maken hebben met een echtscheiding van hun ouders) en de sociale vaardigheidstraining
voor het jonge kind. Beide trainingen worden gegeven door Kwadraad. Locatie is
afhankelijk van woonplaats deelnemers.

Startdatum KIES: maandag 11 april 19.00 uur informatieavond voor ouders;
1e bijeenkomst voor kinderen op maandag 9 mei om 16.00 uur.



Startdatum SoVa jonge kind (groep 2-3): intakes op dinsdagmiddag 19 april ;
1e bijeenkomst voor kinderen op dinsdag 10 mei om 16.00 uur.

Er zijn nog plekken beschikbaar. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €50 per kind.
Neemt u contact op indien dit een probleem is. Meer informatie of aanmelden?
https://www.servicepuntderondevenen.nl/

Namens Korfbalvereniging Atlantis; Lentespelen 2022
Op zaterdag 26 maart organiseert Korfbalvereniging Atlantis de Lentespelen, een alternatief
voor het kersttoernooi dat door corona al twee jaar achterelkaar geen doorgang kon vinden.
Het zal plaatsvinden op het eigen sportveld aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

Opgeven kan tot zaterdag 19 maart a.s. via
lentespelen@kvatlantis.nl, o.v.v. voornaam
en achternaam, school en groep. Ook
kunnen op dit e-mailadres eventuele vragen
(of opmerkingen) worden gesteld.

Het programma voor die dag is als volgt :
12:30 – 13:30 uur Groep 1 en 2
13:45 – 15:15 uur Groep 3, 4 en 5
15.30 – 17:00 uur Groep 6, 7 en 8

Welkom
Wij heten Kealen van harte welkom in de Beestenboel en wensen hem een hele fijne tijd op
Vlinderbos!

Belangrijke data

woensdag 16 maart Klankbordavond MR
maandag 21 maart Bestuursvergadering
donderdag 24 maart MR-vergadering

Namens het hele team van Vlinderbos een goed weekend gewenst!
*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.

https://www.servicepuntderondevenen.nl/
mailto:lentespelen@kvatlantis.nl

