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 Beste ouders en verzorgers, 

 Wat een fantastisch feest was het vandaag! Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een 
 uitgebreide fotoreportage. Wij genieten nog even na en wensen iedereen een hele fijne 
 vakantie. Tot maandag 9 mei! 

 Even voorstellen… een nieuw bestuurslid 
 Een school waar je jezelf op je gemak voelt, waar je graag wilt zijn om met anderen te 
 spelen, leren, ontwikkelen en vriendschappen te maken. Dat is Vlinderbos voor ons. Toen 
 Marike en ik voor Florian een school gingen ‘uitzoeken’ kwamen we als eerste uit bij 
 Vlinderbos. De sfeer bij de kennismaking was zo dat we eigenlijk gelijk de keuze gemaakt 
 hebben. We hebben niet meer verder gekeken. Terugkijkend hebben we de afgelopen 
 jaren alleen maar bevestiging gekregen van onze keuze. Wat een heerlijke school, voor 
 teamleden, ouders, maar vooral voor kinderen! 

 Ik wil graag een steentje bijdragen aan de sfeer, de veiligheid, de 
 mogelijkheden tot didactische en sociale ontwikkelingen etc. die 
 Vlinderbos biedt te behouden, creëren en eventueel verder uit te 
 bouwen. Dit wil ik doen vanuit de positie als voorzitter van het 
 toezichthoudend bestuur van Vlinderbos. 

 Momenteel werk ik voor een maatschap van medisch specialisten 
 in een ziekenhuis. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de 
 bedrijfsvoering. Onder meer de expertise die ik heb opgedaan zet ik 
 graag in voor Vlinderbos. 

 Ik zie uit naar een mooie samenwerking met alle bij Vlinderbos betrokkenen, van 
 kinderen tot directie en alles wat daartussen zit! 

 Johan den Braber 



 Nieuwe website 
 We hebben een nieuwe website! Het ziet er super uit, we zijn er hartstikke blij mee! De 
 komende tijd zullen we hier en daar nog wat aanpassingen doen om het nog mooier te 
 maken! We kunnen er veel over vertellen, maar we willen u vooral uitnodigen om te gaan 
 kijken.  https://www.vlinderbos.nl/ 

 Schoolkorfbaltoernooi 
 Afgelopen woensdag organiseerde 
 Korfbalvereniging De Vinken weer hun jaarlijkse 
 schoolkorfbaltoernooi voor groep 3/4 en 5/6. 
 Natuurlijk hebben ook dit jaar weer twee fanatieke 
 teams van Vlinderbos hun sportieve talenten laten 
 zien. Dat Vlinderbos goed in een team kan werken, is 
 tijdens dit toernooi wel weer gebleken. Door een 
 goed samenspel en leuke samenwerking lukte het 
 steeds beter om de bal in de korf te krijgen. 
 Groep 3/4 is uiteindelijk op een mooie 2e plek 
 geëindigd en groep 5/6 mocht met een verdiende 1e 
 plaats de beker mee naar school nemen. 

 Groep 5-6 op zoek naar schatten in Archeon 
 De groepen 5-6 zijn deze week naar het Archeon geweest. Hier hebben ze met elkaar het 
 IPC-thema ‘Schatten’ afgesloten. Tijdens de 
 IPC-lessen op school zijn ze op zoek geweest 
 naar schatten in de geschiedenis. Vandaag in 
 Archeon hebben ze ook van alles aan schatten 
 in het echt gevonden, zoals vuurstenen, 
 zwaarden en trechterbekers. Maar er was nog 
 veel meer te doen. Ze hebben armbandjes van 
 schapenwol en kaarsen gemaakt, ze mochten 
 pijl en boogschieten, kanoën en nog veel meer. 
 Het was een gezellige en leerzame dag. Veel 
 dank aan alle ouders die hebben gereden en de 
 kinderen hebben begeleidt. 

 Techniekwedstrijd groep 7-8 
 Donderdag 21 april kregen de bovenbouwgroepen van Vlinderbos bezoek van de jury 
 van de techniekwedstrijd. 

 De opdracht van Groep 7: 
 Bouw een huis dat volledig zelfvoorzienend is op het gebied van energie. Extra moeilijk 
 aan deze opdracht was dat het huis op Mars komt te staan. 

https://www.vlinderbos.nl/


 De opdracht van Groep 8 was: 
 Bouw een zelfbewegend vervoermiddel. De leerlingen bepalen zelf met welke categorie 
 vervoersmiddelen zij aan de slag gaan: een fiets, een boot, een motor of een vliegtuig; 
 het kan allemaal. Creativiteit en innovatie worden beloond. Extra moeilijk hierbij was dat 
 het een voertuig voor in de ruimte moest zijn. 

 De leerlingen maakten niet alleen een ontwerptekening van hun bouwwerk, maar 
 zorgden ook voor een foto- of videopitch van maximaal één minuut, waarin ze meer 
 konden vertellen over het bouwproces of de werking van het product. Er werd een 
 selectie gemaakt van de mooiste/meest ingenieuze/meest bijzondere werken - 
 maximaal vier per klas. Deze werken werden gepresenteerd aan een jury. De juryleden 
 hebben de video-pitch en de uitvoering van het werkstuk beoordeeld. Zij gaven punten 
 op basis van originaliteit en technische uitvoering en vervolgens werd er één voertuig 
 per groep genomineerd. Uit deze nominaties werden vervolgens de winnende ontwerpen 
 bepaald en de winnaars zijn geworden…. 

 Opening Zonnepanelen 
 Vandaag werden ook de zonnepanelen officieel geopend. Een aantal kinderen hebben 
 onderzoek gedaan naar waarom het belangrijk is om zonnepanelen te gebruiken. ZIj 
 hebben daar een muurkrant overgemaakt. De heer Eric Nohlmans kwam speciaal voor 
 deze opening naar onze school. Hij heeft deze muurkrant in ontvangst mogen nemen. De 
 kinderen hebben via Wist-je-datjes kort en bondig de krant samengevat. We zijn goed 
 op weg naar Vlinderbos, een duurzame school! 



 Koningsdag Penalty Toernooi op dinsdag 26 april 2022 
 Op dinsdag 26 april 2022 organiseert Oranjevereniging Mijdrecht samen met SV Argon 
 het jaarlijkse Koningsdag Penalty Toernooi. Iedereen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar is 
 welkom om aan dit open evenement deel te nemen. De aanvangstijd is 18:15 uur en het 
 evenement is rond de klok van 20:30 afgelopen. U vindt meer informatie in een aparte 
 bijlage. 

 Hulp gezocht voor de schoolbieb! 
 Lijkt je het leuk om de kinderen te helpen om hét leukste boek uit te zoeken? Kom dan de 
 andere biebouders ondersteunen! Dit houdt concreet in dat je ca. 1x per 5 weken ca 1,5 
 uur beschikbaar bent op de woensdagochtend. En 1 á 2 keer in het schooljaar nog een 
 paar uurtjes t.b.v. de Kinderboekenweek of een ander event. Wie komt ons helpen? 

 Voor meer informatie of om je aan te melden;  lisanne@hage.nu 

 Belangrijke data 
 Mei 

 t/m 6 mei  Meivakantie 

 woensdag 11 mei  Schoolvoetbal, Jongens 7-8 (Hertha) 
 maandag 16 mei  OR-vergadering 
 woensdag 18 mei  Schoolvoetbal, Jongens 5-6 (Argon) 

 Schoolvoetbal, Meisjes 7-8 (CSW) 
 donderdag 19 mei  Sportdag 
 donderdag 26 mei 

 en vrijdag 27 mei  Alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart 

 Juni 
 woensdag 1 juni  Schoolvoetbal, Jongens 3-4 (Argon) 

 Schoolvoetbal, Meisjes 3-4-5-6 (CSW) 
 donderdag 2 juni  MR-vergadering 
 maandag 6 juni  Alle kinderen vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 
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 FIJNE VAKANTIE! 


