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Beste ouders en verzorgers*,

We genieten enorm van het mooie weer! Er worden buitenlessen gegeven en we maken
plannen voor een aantal feestelijke activiteiten die de komende maanden op het
programma staan. Aan de andere kant loopt het aantal coronabesmettingen op school ook
weer flink op, zowel onder de leerlingen als onder collega’s. Gelukkig zijn de meesten er
niet erg ziek van.

Op dit moment zijn er drie leerkrachten afwezig i.v.m. met een
positieve coronatest. We doen ontzettend ons best om alles
goed te regelen, zodat de kinderen wel gewoon naar school
kunnen komen. Grote dank aan alle collega’s die zich
hiervoor inzetten.

Gewijzigd testbeleid
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij (milde) klachten een
zelftest te doen. Vandaag krijgen de leerlingen van deze groepen nog testen mee naar huis.
Daarna kunnen ouders het aan Eva (administratie@vlinderbos.nl) doorgeven wanneer zij
weer testen nodig hebben.

Vooralsnog blijven de regels m.b.t. corona-gerelateerde klachten onveranderd. Bij klachten
blijft een kind thuis. Wanneer het kind 24 uur klachtenvrij is of na een negatieve (zelf-)test,
mag het weer naar school. De meest actuele beslisboom (25 februari 2022) vindt u in een
aparte bijlage.

Ook het quarantaine-advies blijft ongewijzigd. Op
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl kunt u duidelijk zien wie er in quarantaine moet
bij een besmetting en voor hoelang.
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Talking Hands
Volgende week gaan de leerlingen van groep 7-8 naar de voorstelling Talking Hands in
Utrecht. Deze week hadden zij een workshop die hieraan vooraf gaat. Freek van Filiaal XL
heeft na een warming up van de handen allerlei kleine voorstellingen met de kinderen
gemaakt. Zo zijn ze helemaal voorbereid voor de voorstelling.

Bezoek bij de kleuters
Bij de Beestenboel en de Bijenkorf is vandaag een echte timmerman op bezoek geweest.
Ze zijn op dit moment bezig met het IPC thema “Huis en thuis”, waarbij ze van alles leren
over huizen bouwen. De timmerman heeft uitgebreid verteld hoe je nou eigenlijk een huis
bouwt en heeft van alles laten zien wat je hiervoor nodig hebt, bouwtekeningen,
gereedschap, maar ook speciale werkkleding en veiligheidsschoenen. De kinderen konden
ook van alles vragen en hebben veel geleerd.



Beter een goed buur….
Kids College opent vandaag het nieuwe schoolplein. Het is
ontzettend mooi geworden. Om ze te feliciteren namens
Vlinderbos hebben de kleuters, die voor de gymlessen altijd
gebruik mogen maken van de speelzaal van Kids College,
drie vlinderstruiken gebracht. Ze zijn er erg blij mee!

Welkom
Wij heten Emma van harte welkom in de Bijenkorf en wensen haar een hele fijne tijd op
Vlinderbos!

Belangrijke data
Maart
maandag 21 maart Spotlights en Zweinstein, Voorstelling Talking Hands in Utrecht

Bestuursvergadering
dinsdag 22 maart Spooky’s, Voorstelling Talking Hands in Utrecht

donderdag 24 maart MR-vergadering
maandag 28 maart groep 3-4, excursie Concertgebouw

April
donderdag 7 april Spooky’s, excursie Verzetsmuseum Amsterdam
vrijdag 8 april Spotlights en Zweinstein, excursie Verzetsmuseum Amsterdam
woensdag 13 april Lentefeest
donderdag 14 april Studiedag, alle kinderen vrij
vrijdag 15 april Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
maandag 18 april Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
woensdag 20 april groep 8, eindtoets Route 8
donderdag 21 april groep 8, eindtoets Route 8

groep 5-6, excursie Archeon
vrijdag 22 april Lustrumfeest

25 april t/m 6 mei Meivakantie

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


