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Vrijdag 1 oktober 2021

Beste ouders*, van harte welkom!!
Het is zover, beste ouders en verzorgers, wij mogen u allen weer
verwelkomen op het plein én in de school. En daar zijn we erg blij
mee, want we hebben u gemist!

We zetten hier de vanaf nu geldende afspraken onder elkaar:
● De 1 ½ meter-afstand-houden-maatregel vervalt in en om de school;
● We geven nog geen handen, niezen en hoesten in onze ellenboog en blijven bij

corona-gerelateerde klachten thuis;
● De deuren gaan om 8.30 uur open, u kunt tot uiterlijk 8.40 uur even met uw kind mee naar

binnen lopen, daarna niet meer;
● We verwachten van u dat u strak om 8.40 uur het lokaal en de school verlaat, de lessen

beginnen precies om 8.45 uur;
● Wanneer de school uitgaat, worden de kinderen uit de basisbouw door hun juf naar de

daarvoor aangegeven zones begeleid, daar kunt u uw kind ophalen. Tovertuin op het
kunstgras bij de picknicktafel, Beestenboel bij de boomstam rechts van de ingang en de
Bijenkorf net als voorheen bij het KING-court.

We willen u ook graag weer persoonlijk ontmoeten. Er zijn ouders die nog vrijwel niet in de groepen
zijn geweest of nader kennis hebben kunnen maken met de onderwijsgevende van hun kind, dit
gaan we nu inhalen! Verder in deze nieuwsbrief leest u de datum en tijd waarop de
stamgroepavonden worden belegd. Deze zijn al snel, we wilden deze ontmoeting niet uitstellen tot
na de herfstvakantie. We hopen dat u zich voor dat moment even kunt vrijmaken.

En op 4 november organiseren we een algemene ouderavond, noteert u de datum
vast? Nadere informatie volgt later.

Als bijvangst van de periode dat u niet het plein op mocht zien wij iets bijzonders: veel kinderen
lopen nu heel zelfbewust en zelfstandig het plein over en de school in. Het zou mooi zijn daar iets
van vast te houden. Misschien kunt u afspreken dat uw kind op een vaste dag alleen naar binnen
gaat!

Mede namens het team alvast een fijn weekend gewenst en graag tot ziens!
Mariët van den Berg



Corona
Na de kleine uitbraak van corona zijn we blij om te kunnen melden dat alle kinderen inmiddels weer
uit quarantaine en op school zijn. Afgelopen week hebben we de nieuwe richtlijnen van de PO-raad
ontvangen. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is de belangrijkste versoepeling dat de 1,5 meter
afstand tussen volwassenen en de mondkapjesplicht is komen te vervallen. De hygiënemaatregelen
zoals regelmatig handen wassen, gebruik van papieren handdoekjes, intensieve schoonmaak
blijven van kracht.

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen
naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. In een aparte bijlage vindt
u de meest actuele beslisboom. Bij twijfel kunt u altijd met school bellen om te overleggen.

Deze richtlijnen gelden tot nader order. We hopen uiteraard dat we met de versoepelingen de goede
kant op blijven gaan. Echter, mocht het nodig zijn, zullen we deze weer moeten bijstellen.

Stamgroepavonden
Komende weken zullen de stamgroepavonden plaatsvinden. We mogen de ouders weer in de
school ontvangen. Per kind mag er 1 ouder komen. Inloop is vanaf 18.45 uur; we starten om 19.00
uur en verwachten dat we rond 20.00 uur kunnen afsluiten.
basisbouw (groep 1-2) dinsdag 12 oktober
onderbouw (groep 3-4) maandag 11 oktober
middenbouw (groep 5-6) donderdag 7 oktober
bovenbouw (groep 7-8) maandag 4 oktober

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober begint de Kinderboekenweek! Het thema is ‘Worden wat je wil’.

We gaan veel leuke activiteiten voor de kinderen organiseren
die te maken hebben met boeken en leesmotivatie, o.a. het
boekenbal voor groep 3 t/m 8 op vrijdag 8 oktober. Kinderen
van groep 5 t/m 8 mogen boeken voor een klein prijsje kopen
en verkopen. De kinderen van groep 3-4 mogen alleen boeken
kopen. Daarnaast mag er ook geruild worden. In een aparte
bijlage vindt u meer informatie over het boekenbal. Spaart u
alvast wat muntjes van 50 cent?

Omdat er ook dit jaar geen boekenmarkt van Mondria op school
zal zijn, is er weer een uitgebreide spaaractie in de boekhandel.
Van alle kinderboeken die in de periode van 6 oktober t/m 23
oktober worden verkocht bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht

ontvangt onze school 10% van de omzet in boeken. Van deze opbrengst kan het assortiment van de
schoolbibliotheek met nieuwe boeken worden aangevuld. Daarnaast is er uiteraard weer de
mogelijkheid om boeken te sponsoren. Meer hierover vindt u in een aparte bijlage.



Nog een leuke tip: vanaf 6 oktober a.s. kun je in de bibliotheek een grappige beroepen-speurtocht
doen met allemaal leuke weetjes. En je kunt meedoen aan een paar spannende computergames,
ook allemaal over beroepen. Het enige dat je nodig hebt, is een smartphone of een tablet. Neem die
dus even mee naar de bieb. https://www.bibliotheekavv.nl/nieuws/kinderboekenweek.html

Algemene oudervergadering
Donderdag 4 november a.s. is de Algemene Oudervergadering in de hal van
Vlinderbos. Bestuur, directie, MR en OR blikken terug op het afgelopen schooljaar en kijken
vooruit op het huidige schooljaar. Alle ouders zijn van harte welkom.

Afscheid Leontine Helleman
Op 30 september hebben we afscheid genomen van Leontine. Ze
heeft in alle groepen getrakteerd en de kinderen bedankt voor de
fijne tijd op Vlinderbos. De kinderen hebben haar bedankt, met
name voor het mooie schoolplein en gaven haar persoonlijke
boodschappen mee. Na schooltijd zijn we als team in een
gezellige locatie met haar bij elkaar geweest, het team
overhandigde haar een mooie mand met lekkernijen, bloemen en
een kookboek. Ook de OR en MR was daarbij vertegenwoordigd.
Arnold Reijers, de voorzitter van ons toezichthoudend bestuur,
heeft haar toegesproken en met een grote bos bloemen en een
enveloppe-met-inhoud dank gezegd voor hetgeen zij de
afgelopen 3 ½ jaar heeft neergezet in de school.

Gevonden voorwerpen
Soms is een kind even iets kwijt. Alle gevonden voorwerpen worden bij Eva ingeleverd en in een
speciale bak ongeveer 8 weken bewaard. Als u iets mist, kunt u contact opnemen (en zodra u weer
de school in mag, kom vooral ook even bij de gevonden voorwerpen kijken). We zien regelmatig
hele mooie spullen zonder naam, maar we kunnen ze dan niet teruggeven aan het desbetreffende
kind. Het is daarom handig om bekers, broodtrommels, maar ook jassen, handschoenen en tassen
te voorzien van een naam. Vergeet hierbij de gymspullen niet, want Levi neemt regelmatig kleding
mee dat in de kleedkamer van de Willistee is achtergebleven.

Schoolreisje groep 3-4
De kinderen van groep 3-4 zijn vandaag op schoolreisje naar
Linnaeushof. We hebben gehoord dat ze zich daar uitstekend
vermaken!

https://www.bibliotheekavv.nl/nieuws/kinderboekenweek.html


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

Belangrijke data
maandag 4 oktober Stamgroepavond bovenbouw (groep 7-8)
dinsdag 5 oktober Studiedag, alle kinderen vrij
woensdag 6 oktober t/m zondag 17 oktober Kinderboekenweek
woensdag 6 oktober t/m zaterdag 23 oktober Spaaractie en sponsorboeken Mondria
donderdag 7 oktober Stamgroepavond middenbouw (groep 5-6)
vrijdag 8 oktober Boekenbal groep 3 t/m 8
maandag 11 oktober Stamgroepavond onderbouw (groep 3-4)
dinsdag 12 oktober Stamgroepavond basisbouw (groep 1-2)
woensdag 13 oktober NIO, groep 8
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober Herfstvakantie

donderdag 4 november Algemene Oudervergadering

Goed weekend! Team Vlinderbos

*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.


