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Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of
pleegouders

Ontwikkelingen op Vlinderbos
Deze week was Ina Cijvat, van de PO-Raad, weer op school. We
hebben gesproken over de invulling van de komende 2 studiedagen, 6
en 7 februari, en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het MT. Omdat de school
een nieuwe directeur heeft, lopen de lijntjes nu anders dan de afgelopen twee jaar. Het is fijn met
z’n drieën hier in rust over te praten en afspraken te maken. Hierom zijn Renate, Titia en
ondergetekende volgende week woensdag niet op school, maar nemen wij de tijd voor elkaar buiten
de school.
Op tijd beginnen
We zien dat iedereen erg zijn best doet op tijd te komen, bedankt! We zijn er nog niet helemaal,
hierom blijven we er aandacht voor vragen.
Personeel
Zoals jullie hebben gemerkt is Arthur niet meer op Vlinderbos. Na de kerstvakantie was hij ziek. Hij
heeft uiteindelijk gekozen om op een andere school te gaan werken. Wij prijzen ons gelukkig met
onze 2 top leerkrachten die de groep nu draaien, Renate en Titia. De groep is rustig en zit in een
goede leerstand!
Tamara:
Ze is afgelopen dinsdag moeder geworden van een zoon. Moeder en kind
maken het goed. Hij heet Lasse Daniël.

Nationale voorleesdag
Woensdag was het nationale voorleesdag. In iedere groep werd er gestart met een ontbijtje. Een
vader, moeder, oma of opa heeft voorgelezen in de groep. Het was enorm gezellig en de kinderen
wilden alleen maar meer. Goede tip voor thuis!!
Vanmorgen zijn alle voorleeskanjers uit de groepen 3 t/m 8 op het podium geweest om een gedicht
of verhaal voor te lezen. Juf Eefke opende de viering met het maken van een soep (op rijm) met
zeer bijzondere ingrediënten. Tot slot werd een mooi theaterverhaal voorgelezen door de kinderen
van de midden- en bovenbouw. Het was een mooie afsluiting van de Nationale voorleesdagen.

Sneeuwpret
De kinderen hebben genoten van de sneeuw op het plein. Ieder moment was het raak, de ballen
vlogen je om de oren en de kleintjes gleden van het bruggetje af, DOLLE PRET!!
Handige ouder gezocht
We hebben een groot deel van de krijtborden in de groepen vervangen voor whiteboards. We
hebben een aantal krijtborden over. Deze willen we niet wegdoen. We willen ze graag gaan inzetten
op de manier zoals op de foto hieronder. Is er een handige ouder die zulke karren voor ons zou
kunnen maken? We horen het graag!

Welkom op school
David Bijenkorf

Belangrijke data
Woensdag 30 januari
Maandag 4 februari
Woensdag 6 en donderdag 7 februari
Donderdag 21 februari

Rapporten mee
Rapportgesprekken
Kinderen vrij i.v.m. studiedag
Vlinderfeest
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