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Beste ouders en verzorgers,

We sluiten vandaag een ‘gewone’ werkweek af. We hebben samen weer veel ontdekt en geleerd.

Met de nieuwe rekenmaterialen van Met Sprongen Vooruit
wordt in en buiten het lokaal al flink geoefend, daar komt veel
samen- werken aan te pas. De kinderen van basisbouw
genoten van een toneelvoorstelling. De groepen 7 en 8 werden
voorgelicht over de 2e Wereldoorlog en bezochten daarna het
Verzetsmuseum. Kortom, we halen de wereld naar binnen en
brengen de kinderen de wereld in, een basisprincipe binnen het
Jenaplanonderwijs.

Nu volgt een korte week voor de kinderen en dan een lang weekend.
Met hen sluiten we woensdag de week af met het Lentefeest, met
daarin als één van de hoogtepunten het traditionele “Eitje-tikken”, May
the best (wo-)men win!!

De studiedag van donderdag a.s. zal het team de hele dag op een
andere locatie besteden aan het samen (verder-) ontwikkelen van

onze manier van doelgericht werken. Heb ik voldoende zicht op de groei van elk kind én van m’n
hele groep? Lig ik op koers? Met deze vragen gaan we samen aan de slag. En dan start ook voor
de teamleden het lange weekend!

Aan het eind van komende week zal daarom geen nieuwsbrief verschijnen. Wel ontvangt u een
uitnodiging om met ons op 22 april a.s. van 14.00 uur tot 14.30 uur de feestelijke afronding van de
viering van ons 30-jarig jubileum bij te wonen. We rekenen op een hoge opkomst, graag tot dan!

Voorstelling “Soep in het bad”
In de Bijenkorf en de Beestenboel staat het IPC-thema “huis en thuis”
centraal. Binnen dit thema past helemaal het verhaal van Sara, een
klein meisje uit Andersom Stad, een stad hier heel ver vandaan. Op
een dag is ze haar gele laarsjes kwijt. Op zoek naar haar fijnste
laarsjes ontmoet Sara allerlei kleurrijke bewoners in bijzondere huizen
die haar verder helpen.

Afgelopen maandag kwam een tante van Sara bij ons op bezoek. De
kinderen liepen achterstevoren vanuit de klas en gingen door een
piepklein deurtje Andersom Stad in en in Andersom Stad is alles….
andersom.



In het peper- en zoutvaatje zit shampoo en douchegel en
in het bad wordt soep gekookt!
Namen worden achterstevoren uitgesproken. Opa en
oma zijn dan “”apo” en “amo” en i.p.v. goedemorgen zeg
je goedenavond. Ja is nee en nee is ja. De kinderen
vonden het geweldig en hebben genoten van deze
leuke, grappige voorstelling van Kunst Centraal!

Groot applaus !!
Groot applaus en een diepe buiging voor deze kanjers hieronder! Deze week hebben ze de
typecursus van Rapido Typen mét een diploma afgerond. Daar hebben ze de afgelopen maanden
hard voor gewerkt. Niet alleen tijdens de typelessen van Rapido Typen, maar ook thuis moest er
veel geoefend worden. Knap hoor!

Lentefeest
Woensdag 13 april a.s. gaan we het lentefeest vieren met de kinderen. In
een aparte bijlage leest u meer over het programma van het Lentefeest en
wat de kinderen wel/niet mee moeten nemen die dag.



Gevonden voorwerpen
We hebben weer veel gevonden voorwerpen. Ze liggen t/m dinsdagochtend op het podium. Loop er
vooral even langs om te kijken of er iets bekends bij zit. Er zijn een aantal sieraden gevonden (zie
foto). Deze liggen bij Eva.

GeZZinsloop op 15 mei 2022
Op zondag 15 mei 2022 wordt de GeZZinsloop weer georganiseerd door hardloopvereniging De
Veenlopers. Alle scholen in De Ronde Venen worden hiervoor uitgenodigd en Vlinderbos is ook altijd
goed vertegenwoordigd. Het is een hardloopwedstrijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij lopen een
kilometer door het sportpark in Mijdrecht. De start is om 10 uur op het Argonterrein.
Graag inschrijven via het formulier in de bijlage en uiterlijk dinsdag 12 april a.s. inleveren bij de
leerkracht op.

Voetbal Experience

Sinds afgelopen donderdag is het Jongerenwerk gestart met een
wekelijks terugkerende voetbalactiviteit voor jongens en meiden
voor de leeftijdscategorie (ongeveer 9 t/m 13 jaar) op het Cruyff
Court in Mijdrecht. Deelname is gratis. De kinderen kunnen zich
opgeven of de ouders kunnen hun kinderen opgeven door te
whatsappen naar 06-57290149 of mailen naar c.zijl@stdb.nl.



Tafeltennis Vereniging Veenland
Tafeltennis Vereniging Veenland nodigt de kinderen van groep 7-8 uit voor een gratis training op
maandag 11 april. De training is van 16.00 uur tot 17.00 uur in de Willistee. Aanmelden voor de
training kan via dit mailadres: tafeltennis@veenland.nl.

Belangrijke data
April
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

Van 14.00 uur tot 14.45 uur zijn alle ouders welkom,
dus “Save the date”!!

25 april t/m 6 mei Meivakantie


