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Beste ouders*,
Meer dan 100 ouders en verzorgers bezochten onze informatieve stamgroepavonden. Daarin
hebben de teamleden u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken in de groepen en de wijze
waarop wij het onderwijs hebben ingericht. Voor met name een aantal onderbouwouders was het de
eerste keer zo bij elkaar te zijn en kennis te maken met de andere ouders van de kinderen in de
groep van hun zoon of dochter. Binnenkort wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de
onderwijsgevende van uw kind. Wij vinden het bijzonder prettig u weer ‘live’ te kunnen ontmoeten en
te spreken, we hopen dat dit ook voor u geldt.

De jaarlijkse muziekavond, die meestal in het najaar plaatsvond stellen we nu uit tot in het voorjaar.
We willen namelijk alle kinderen die muziekles hebben de gelegenheid geven zich hier goed op voor
te bereiden! Geeft u dit vast door aan hun muziekjuf of -meester? Dan maken wij er samen met hen
later dit jaar een daverende show van! Nadere informatie volgt uiteraard.

De school bruist van de activiteiten: in de herfstvakantie worden zonnepanelen geïnstalleerd, de
kinderboekenweek krijgt ruim aandacht, leerkrachten lezen vandaag voor in andere groepen,
gisteren vierde juf Krista haar afscheidsfeestje met haar kleuters, de 8e-groepers hebben de
NIO-test gemaakt ter onderbouwing van hun advies voor het voortgezet onderwijs, onze
vakleerkracht Gym oefent met de kinderen de spelregels voor de diverse spellen die zij op het plein
kunnen doen, de lessen Beeldende Vorming leveren kleurrijke kunstwerken op…... U leest hier
verder in deze nieuwsbrief meer over. Kortom, het team heeft
hard gewerkt en we zijn het schooljaar goed van start gegaan!

De eerste vakantieweek staat alweer voor de deur. Wij gaan wat
uitrusten en opladen en zien de kinderen en u graag maandag 25
oktober weer terug!

Namens het team een hele fijne herfstvakantie gewenst! !
Mariët van den Berg



Kinderboekenweek
Boekenbal
Het boekenbal was wederom een groot succes. Er is volop geruild, gekocht en verkocht. De
kinderen kunnen met dit herfstige lekker op de bank kruipen met hun nieuwe boeken.

Hussel
Op Vlinderbos zijn we gewend om de kinderen te husselen, maar
vanochtend hebben het andersom gedaan. We hebben de juffen
gehusseld, ze hebben allemaal voorgelezen in een andere groep
dan hun eigen groep. Een juf uit de middenbouw bij de kleuters,
een kleuterjuf in de bovenbouw, etc., allemaal met een
spannend, leuk of grappig boek in de kring. De kinderen hebben
ademloos geluisterd.

10 redenen waarom voorlezen een goed idee is!
Als je kinderen hebt, is de kans groot dat iemand je ooit heeft verteld dat voorlezen goed is. De
meeste ouders lezen hun kinderen tussen de twee en vijf jaar dan ook wel eens of regelmatig voor.
Onderzoek wijst echter uit dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen en dat het ook zinnig is om voor
te blijven lezen als een kind dat ook zelf kan. Natuurlijk is het gezellig en leuk, maar wat voor
voordelen heeft het nou precies om met je kind in de boeken te duiken? Hieronder hebben we tien
belangrijke redenen om voor te lezen voor jullie op een rij gezet!

1. Voorlezen helpt bij het versterken van de band tussen ouder en kind.
2. Oefenen met concentratie; Door leuke en spannende verhalen voorgelezen te krijgen en

door naar plaatjes te kijken leert een kind om goed te luisteren en zich te concentreren.
3. Het voorlezen aan je kind zorgt ervoor dat hun taalinzicht groter wordt.
4. Lekker slapen; Voorlezen helpt bij het rustig en ontspannen worden, misschien valt je kind

daarna wel sneller in slaap.
5. Als je je kind vanaf een jonge leeftijd vaak voorleest, ontwikkelen zijn of haar

taalvaardigheden zich sneller.
6. Aanleiding tot een gesprek; Je kunt verhalen met een specifiek onderwerp of thema

voorlezen om tot een gesprek met je kind te komen.
7. Zelfvertrouwen; Door het voorlezen komt je kind in aanraking met alle letters en wordt zijn

woordenschat vergroot.
8. Fantasie ontwikkelen; Verhalen over verschillende onderwerpen kunnen het wereldbeeld van

je kind verbreden en hem of haar kennis laten maken met verschillende gebeurtenissen,
mensen en culturen. Hierdoor zet je je kind aan het denken over dingen die hij of zij zelf nog
nooit heeft meegemaakt en stimuleer je fantasie.

9. Kinderen die veel voorgelezen worden, zullen later waarschijnlijk meer lezen dan kinderen
die niet voorgelezen worden.

10. Lezen is leuk en maakt nieuwsgierig.



Boekenactie
VAKANTIETIP! De boekenactie bij de Mondria loopt nog door in de herfstvakantie. Van alle
kinderboeken die in de periode 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.

Krista en Margot
Krista heeft vandaag officieel afscheid genomen van de kinderen en de ouders in de Tovertuin.
Gisteren is zij met de kinderen van haar groep naar Geertjes Hoeve geweest. Het was een
superleuke dag, ze hebben allemaal genoten!

Margot neemt op haar laatste werkdag afscheid van de kinderen van de Dolfijnengroep. Ze gaan
vrijdag 29 oktober een gezellige afsluiting houden met elkaar. De kinderen gaan zelf de hapjes voor
de high tea klaarmaken en aan het einde van de middag (natuurlijk met een kopje thee of limonade)
lekker opeten.

Zonnepanelen
Duurzame schoolontwikkeling
Mooi nieuws! Binnenkort liggen er 70 zonnepanelen op
ons schooldak. Hiermee dragen we bij aan een betere
toekomst voor u en voor uw kind(eren). Zo wekken we
maar liefst 25.000 KwH aan duurzame energie op voor
onze school. Op woensdag 8 december vindt de
viering van de ingebruikname van het zonnedak plaats.
Over deze feestelijke opening hoort u later meer.

Realisatie
Een zonnedak ligt er niet van de ene op de andere dag. Bij de realisatie van het zonnedak zijn we
geholpen door Zowiezon, een samenwerking tussen Eneco en Schooldakrevolutie. Het bedrijf
NewSolar B.V. zal in de herfstvakantie (als het weer het toelaat) de zonnepanelen op het dak gaan
leggen. De zonnepanelen bieden een uitgelezen kans om te leren voor de kinderen, want in de
school komt een monitor te hangen, waarop te zien is hoeveel energie is opgewekt. Deze gegevens
worden gebruikt in bijvoorbeeld de rekenlessen van de oudste kinderen. Daarnaast worden thema’s
als duurzaamheid, klimaatverandering en milieu meegenomen in IPC.

Trefbal groep 7-8
Voor het trefbaltoernooi op donderdag 28 oktober zijn wij nog op zoek naar begeleiders voor een
team. Het toernooi vindt plaats van 9.00 uur tot 12:30 uur. Het belooft een gezellige en sportieve
ochtend te worden. Heeft u tijd en zin om een team begeleiden, stuur dan een mail naar
levi@vlinderbos.nl.



De Dag van de Leraar
Wist u dat het vorige week dinsdag, 5 oktober, De Dag van de Leraar was?
De Dag van de Leraar, ook Dag van de Leerkracht(en) genoemd, is een
speciale dag om waardering voor onderwijzers te tonen. De dag wordt
gevierd in zo'n 88 landen wereldwijd.

Op Vlinderbos viel De Dag van de Leraar gelijk met de studiedag. De
teamleden zijn goed verwend; bloemen van het bestuur, een grote krat met
fruit van de wethouder, taart van de Marnix Academie (PABO Utrecht, wij
hebben ook dit jaar weer meerdere stagiaires van deze opleiding) en lieve berichten van ouders!

Leerlingenraad
Hallo, wij zijn Finn en Maxim en we hebben samen met de directrice Mariët een leerlingenraad
opgericht. Daarover willen wij u wat informatie geven.

We vinden dat het tijd wordt dat de leerlingen ook wat te zeggen hebben. Over veranderingen op
school. Bijvoorbeeld dat typeles gratis wordt en iedereen het leren kan. Of meebeslissen over
activiteiten zoals Vlinderfeest en sportdag.

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 mogen in de leerlingenraad. Daar worden nu al verkiezingen voor
gehouden. Uit elke klas mogen twee kinderen, elk uit een ander leerjaar, in de raad. In de volgende
nieuwsbrief zullen we laten weten wie de nieuwe leden zijn. Dus uiteindelijk bestaat de
leerlingenraad dan uit 10 kinderen.

Op woensdag 27 oktober is de eerste vergadering. We kijken er naar uit!



Parkeren
We hebben de laatste tijd weer een aantal klachten ontvangen van
omwonenden over het parkeergedrag van ouders die hun kinderen
brengen en halen. Het is zeker met minder goed weer aantrekkelijk
om zo dicht mogelijk bij de school te parkeren. Zo zijn er ouders die
regelmatig bij het gezondheidscentrum GezondWilnis parkeren of hun
kinderen daar uit laten stappen. Dit is niet de bedoeling. Wellicht
heeft u al een keer een briefje onder uw ruitenwisser gevonden (zie
foto). Het is eigen terrein bedoeld voor bezoekers van GezondWilnis.
Als u iets verder rijdt, is er bij de flats aan de Wagenmaker altijd meer
dan genoeg ruimte om te parkeren.

Er zijn ook ouders die aan de andere kant van de school parkeren
(Benedenland, in de wijk De Maricken). Buurtbewoners hebben ons
gevraagd of we u erop willen attenderen dat er sinds kort een nieuw
verkeersbord is geplaatst. Als zij in de tuin zitten hebben zij last van de
uitlaatgassen, dus het is de bedoeling dat auto’s vooruit worden
ingeparkeerd.

Sintcommissie zoekt muzikale hulp
De Sintcommissie is op zoek naar een ouder (of broer/zus/opa/oma/...) die piano wil spelen tijdens
het pyjamazingen op school op donderdag 25 november a.s. van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Klasbord
Het kan zijn dat u op dit moment geen meldingen van nieuwe berichten ontvangt van de
Klasbord-app. Er is nieuwe update, maar dit is pas zichtbaar op het moment dat u de app opent. Na
de update kunt u weer meldingen ontvangen en dus weer zien wanneer er nieuwe berichten zijn
geplaatst.



Funday
Jongerenwerk De Ronde Venen organiseert in de herfstvakantie een Funday voor
basisschoolleerlingen. Het vindt plaats op dinsdag 19 oktober in de Willistee.

Belangrijke data
t/m zaterdag 23 oktober Spaaractie en sponsorboeken Mondria

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober Herfstvakantie
maandag 1 november t/m vrijdag 5 november Vrijwillige oudergesprekken
donderdag 4 november Algemene Oudervergadering

Goed weekend en een hele fijne vakantie! Team Vlinderbos

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


