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NIEUWSBRIEF OKTOBER

Beste ouders,
Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:
•

Terugblik begin schooljaar tot herfstvakantie

•

‘Opa en Oma’ uurtje

•

Nieuws vanuit de oudervereniging

•

Nieuws vanuit de directie

Terugblik begin schooljaar tot herfstvakantie:
We kijken terug op een periode waarin we veel activiteiten hebben gehad. De
kennismakingsweken waarin de kinderen op verschillende manier ‘kennis’ hebben
gemaakt met elkaar, met als afsluiting onze gezamenlijke dag in ‘Fun Valley’.
Daarnaast was er de officiële opening op 23 september, waarin alle groepen hun naam
hebben gepresenteerd en waarbij Basisschool de Vlindertuin ‘officieel’ geopend werd.
Ook hadden we een drukbezochte ouderavond op 6 oktober waarin we gezamenlijk
waren gestart in de Pelgrimskerk om vervolgens naar de groepen van de kinderen te
gaan.
En nu hebben we even herfstvakantie……..
‘Opa en Oma’uurtje:
In het thema van de Kinderboekenweek dit schooljaar speelden opa’s en oma’s een
belangrijke rol.
Dit hebben we zowel op de onder- als bovenbouw op een leuke manier gevierd:
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Onderbouw:
In de afgelopen weken hebben we in alle groepen
veel aandacht besteed aan het thema van de
Kinderboekenweek: “Voor altijd jong” (opa’s en oma’s).
Vorige week donderdag bezochten een heleboel opa’s en oma’s onze school. Tijdens
het opa & oma verwenuurtje werden ze getrakteerd op een lekker kopje koffie of thee
met wafels en koekjes.
In de groepen werden allerlei leuke activiteiten gedaan voor en met opa en oma.
Er werd gezongen, gedanst, voorgelezen en er werden
spelletjes gedaan. De opa’s en oma’s oefenden samen
met hun kleinkinderen aan het lezen en het rekenen.
het was een gezellig uurtje waar alle kinderen, opa’s,
oma’s en leerkrachten met veel plezier aan terug zullen
denken.

Bovenbouw:
Om het thema van de kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’ gezellig af te sluiten,
nodigden we alle opa’s en oma’s op vrijdag 14-10-2016 van 14.15-15.15 uur uit om
een kijkje te nemen in de klas van hun kleinkind.
Rond 14.00 uur zagen we al een flinke delegatie opa’s en oma’s voor de deur staan.
De kinderen verheugden zich enorm!
Groep 6B- de Cocon, is gestart met het zingen van het ‘Vlindertuinlied’. Daarna zijn
opa’s en oma’s geïnterviewd. We ontdekten toch heel wat verschillen in het
onderwijssysteem van vroeger en nu…
Ook is er samen aan een woordzoeker gewerkt en hebben we de dag afgesloten met
een liedje speciaal voor opa’s en oma’s dat we die ochtend nog geoefend hadden met
juf Olga.
Het was een hele gezellige middag. Opa’s, oma’s, kinderen èn leerkrachten hebben
genoten!
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Nieuws vanuit de oudervereniging:
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte brief over de vrijwillige ouderbijdrage van
dit schooljaar.
Aangezien we dit schooljaar gefuseerd zijn en nu een school hebben van 330
leerlingen is met instemming van de medezeggenschapsraad de ouderbijdrage
vastgesteld op 20 euro.
Er zullen extra kosten zijn t.o.v. de voorgaande jaren, denk hierbij bijv. aan het huren
van spellen, de aankoop van materialen en de huur van locaties.
Nieuws vanuit de directie:
•

Graag willen we ’s morgens met onze lessen op tijd beginnen, dit betekent op de
onderbouw om half 9 en op de bovenbouw om kwart voor 9. De inlooptijden op
beide locaties zijn dan ook bedoeld om ruim op tijd op school te zijn We vragen
u dan ook (indien van toepassing) ervoor te zorgen dat uw kind niet te laat op
school komt. Bedankt voor uw medewerking!

•

Vorig schooljaar hebben een aantal kinderen van de voormalige Beatrixschool
schoolfoto’s besteld en betaald. Helaas is er geen overzicht meer van wie er
betaald heeft.
Als u een foto besteld en betaald heeft vorig schooljaar, gelieve dit aan de
leerkracht van uw kind door te geven.
Juf Nicolle zorgt ervoor dat de foto’s dan op de juiste plek terecht komen.
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Team Basisschool de Vlindertuin wensen we iedereen een hele fijne herfstvakantie!
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