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Beste ouders en verzorgers*,

Wat een sfeervol begin van de dag! In alle groepen stonden de mooi gedekte tafels klaar, speelde
stemmige kerstmuziek, werden placemats ingekleurd en brandde de digitale open haard! Tijdens
het ontbijt genoten de kinderen zichtbaar, van het eten en van elkaar. En wat zagen ze (en ook de
collega’s) er allemaal feestelijk uit! De verhalenverteller was een succes, hij wist in zijn
winterverhalen een goede toon te treffen bij de verschillende leeftijden. Vraag uw kind maar eens
naar zijn vertelling, in de onderbouw was het een sprookje over een land waar nooit sneeuw valt, in
de bovenbouw over wolven in Scandinavië. Met een warme oliebol in de hand zijn de kinderen van
de basisschool naar huis. In de groepen 3 tot en met 8 zijn ze inmiddels gestart met het maken van
de traditionele kerststukjes. Kortom: wat bijzonder om zo met elkaar dit jaar te kunnen afsluiten!

Dank aan de ouders/verzorgers van de OR voor alle
hand-en spandiensten ter voorbereiding maar ook weer
vandaag. Ook dank aan diegenen die extra spullen hebben
gebracht voor de kerststukjes!

Lipdub

De lipdub zou volgende week opgenomen worden,
maar gelukkig hebben we de opname kunnen
verplaatsen naar vandaag. Het resultaat zullen we
snel met u delen. Wij zijn er blij mee en trots op!





Voedselbank De Ronde Venen
Wat zijn we trots op jullie! De opbrengst voor de voedselbank is enorm. Wij willen iedereen
bedanken voor hun bijdrage!

Waterpokken
Er heerst waterpokken op school. Het gaat met name om leerlingen uit groep 1 t/m 4 en een enkel
geval in groep 7-8. Waterpokken is al besmettelijk voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt
niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.

Webinar ’Inspiratie voor leuker en makkelijker opvoeden!’
Op 18 januari wordt er, vanuit Kwadraad en de GGD, een webinar georganiseerd ’Inspiratie voor
leuker en makkelijker opvoeden!’.

18 januari 2022, 20-21 uur: Webinar ’Inspiratie voor leuker en makkelijker opvoeden!’
Gericht op kinderen tussen de 1 en 11 jaar

We zijn allemaal dol op onze kinderen. Brengen ze met liefde groot en steunen ze daar waar we
kunnen, zo goed als we kunnen. En dat gaat bij de meesten van ons behoorlijk goed. Behalve leuk
is dat opvoeden van kinderen ook een hele uitdaging en ontdekkingsreis. Geen kind is hetzelfde en
fasen en verrassingen volgen elkaar in rap tempo op. Aan ons als ouder om daar zo goed mogelijk
op in te spelen. En daarom is een beetje inspiratie bij al die uitdagingen is soms best fijn en handig.



In deze online lezing naar aanleiding van het boek van psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve
krijg je die volop! Een avond vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips die je direct in de
praktijk kunt brengen. Tischa neemt je op een heldere, praktische en laagdrempelige manier mee in
haar visie op opvoeden en omgaan met kinderen. Met humor, zelfspot (zelf (pleeg)moeder zijn is
echt wat anders dan andere ouders coachen), positief en vooral gericht op ontdekken wat werkt
voor jou en voor jouw kind. Want elk kind is anders en elke ouder ook.

Aanmeldlink:
https://groot-en-klein.webinargeek.com/cjg-ronde-venen-inspiratie-voor-leuker-en-makkelijker-opvoe
den

Maandag 10 januari
Het team heeft dan een studiedag. Alle kinderen zijn vrij, we zien ze graag weer op dinsdag 11
januari op school.

Belangrijke data

vrijdag 17 december Kerstfeest op school

maandag 20 december t/m vrijdag 7 januari 2022 Kerstvakantie

maandag 10 januari 2022 alle kinderen vrij i.v.m. studiedag

Goed weekend! Team Vlinderbos
*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.
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