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Beste ouders en verzorgers,

Verderop in de nieuwsbrief treft u een uitgebreide foto rapportage aan van de zeer geslaagde
Grote Rekendag. Er is die ochtend door onze kleine architecten, landmeters, tegelzetters,
timmermannen- en vrouwen, ontwerpers en onderzoekers volop gemeten en berekend. En wat
was het fijn om aan het eind van de ochtend zoveel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s te mogen
begroeten en weer in de groepen te kunnen ontvangen. De kinderen toonden trots hun
werkstukken. Maar ook de teamleden zag ik met heel blije gezichten in hun groep rondlopen!

Groeistenen
Naast de deur van de hoofdingang (aan de kant van de kleuters) ziet u een rijtje gekleurde stenen,
soms zelfs een beetje schots en scheef gemetseld in de muur. Af en toe zien we ouders foto’s
maken van hun kind, als ze jarig zijn of wanneer hun kind voor het eerst naar “de grote school” mag,
hoe groot hun kind is, bij welke kleur het komt…
Nu we bezig zijn met het vernieuwen van de website en het uitkiezen van een kleurenpallet, zag
Mariët dat de kleuren overeen komen met deze gekleurde stenen. En al gauw volgde de vraag:
“Waar staan deze stenen eigenlijk voor?” Een mooie gelegenheid om dat eens uit te leggen.

Deze groeistenen staan voor het nu en de toekomst. Bij de bouw van Vlinderbos zijn deze stenen
door kinderen, ouders, leerkrachten en bestuur gemetseld. Op de achterkant van de stenen staat
voor welke generatie deze steen gelegd is. Zo staat de onderste gekleurde steen voor de nieuwe
generatie, de pasgeborene. Daarna volgen een aantal effen stenen, het kind groeit en komt bij het
rijtje gekleurde stenen. Elke gekleurde steen staat voor een jaargroep, die bij de bouw ook
gemetseld is door een kind uit die jaargroep.
Na de 8e steen, zijn er weer effen groeistenen en dan komt de laatste gekleurde steen. Deze staat
voor de volwassenheid, dat je mag groeien naar een stevig, volwassen persoon. Zo geven we met
elkaar kleur aan de school.



Excursie groep 3-4 naar het Concertgebouw in Amsterdam
Sofie ontdekt op de zolder van haar opa een stoffige oude kist. Op het moment dat ze hem
openmaakt begint de kamer te draaien, start de muziek en begint het avontuur in een nieuwe
wereld, waar Sofie de samba danst en vecht met krokodillen. Ze leert alles over de rijke (muzikale)
cultuur en hoort eindelijk hoe haar opa ooit naar Nederland is gekomen.
De kinderen van groep 3-4 mochten dit avontuur tijdens de swingende voorstelling “Sofie ontdekt
Zuid-Amerika” meebeleven. Ze hebben genoten!

Vogels spotten, groep 5-6
De kinderen van groep 5-6 zijn naar Boerderij Samsom 't Spant
aan de Gagelweg in Wilnis geweest. Ze zijn daar de weilanden
in geweest om vogels te spotten en hebben van alles gezien!
Daarna mochten ze binnen nog een spelletje doen om hun
vogelkennis verder uit te breiden.



Oproep voor nieuwe Taalvisite vrijwilligers
Vind je het leuk om voor te lezen aan kinderen? Of ken je misschien iemand die het leuk vindt?

De Bibliotheek organiseert Taalvisite voor kinderen van 2 tot 12 jaar die moeite hebben met taal. Als
Taalvisite-vrijwilliger ga je één uur in de week (15 keer) bij een gezin op visite. Naast voorlezen doe
je ook taalspelletjes en praat je met de kinderen om de woordenschat te vergroten. Meer informatie
op: www.bibliotheekavv.nl/vacature-taalvisite Of stuur een mailtje naar: educatie@bibliotheekavv.nl

Paaseierenjacht
Mogen de kinderen ook dit jaar weer bij jou langskomen?
Na het grote succes van voorgaande jaren, organiseert Ouders Lokaal met Pasen weer een
Eierjacht speciaal voor de allerkleinsten (t/m 10 jaar): Met je Paasmandje huppelend door je wijk op
zoek naar eitjes!

Meedoen aan deze Paaseierjacht is simpel: je kunt via de link hieronder aangeven dat er een
mandje met eieren op een plek in je voortuin, bij je voordeur of andere gemakkelijk bereikbare plek
te vinden is. Kinderen kunnen tijdens een wandeling in hun buurt op zoek naar de eieren en zo op
een leuke manier Pasen vieren. Mogen ze bij jou langskomen?

Klik hier voor de Paaseierjacht De Ronde Venen

Belangrijke data

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 30 jarig bestaan

14.00u alle ouders welkom, dus “save the date”!!
25 april t/m 6 mei Meivakantie

http://www.bibliotheekavv.nl/vacature-taalvisite
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/paaseierjacht-de-ronde-venen







