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Beste ouders en verzorgers*

Het mag nog! Een veelgebruikte einddatum om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen is 15
januari 2022, dus we zijn net op tijd.

De mooiste tijd van het jaar, is tijd met elkaar!

Samen met alle collega’s wens ik u

en ieder die u dierbaar is

van harte een gezond en gelukkig 2022!

De kinderen kregen een week eerder vakantie, aan dat idee moesten we allemaal wel even
wennen. Gelukkig konden we afsluiten met een sfeervolle Kerstviering. De week daarna hebben de
teamleden goed benut: weekplanningen en IPC-activiteiten zijn voorbereid, de administratie is
bijgewerkt en er is flink opgeruimd, maar ook was er gelegenheid om eens rustig met elkaar bij te
praten. Het heeft ons allen goed gedaan even een pas-op-de-plaats te maken. Elk teamlid heeft een
dagdeel de noodopvang verzorgd, dat gaf een gezellige, ontspannen sfeer in het gebouw.
Ouders/verzorgers hebben terughoudend gebruik gemaakt van deze noodopvang, daarvoor onze
hartelijke dank!

Heerlijk om de kinderen dinsdag weer te ontvangen, nu draaien we weer als vanouds. Hoewel, dat
is niet helemaal waar. Na 3 weken vakantie zijn veel kinderen zó blij elkaar weer te zien, het lijken
wel kalfjes die voor het eerst in de wei mogen! We hebben daar natuurlijk ruimte aan gegeven, én
meteen ook maar weer eens onze gedragsverwachtingen
onder de aandacht gebracht. Pleinregels, lopen in de
gymrij, jassen en tassen ophangen, zelfstandig werken in
de gang, het komt allemaal weer even voorbij, en dat is
goed.

Wel missen we u als ouders en verzorgers toch wel erg.
Deze week worden alle kunstwerken in de gangen en hal
opgehangen, want het plan was om voor u een mooie
tentoonstelling in te verzorgen, een echte
Vlinderbos-Galerie. Maar helaas, het loopt anders. We
denken nog na over een andere manier waarop we u
kunnen laten meegenieten, dus wordt vervolgd!



Nikki
Juf Nikki van de Dolfijnengroep is bevallen van een prachtige zoon, Jake! We kunnen u laten weten
dat het goed gaat met Nikki en Jake. Het gezin geniet volop van elkaar.

Middelbare school
Het is een interessante tijd voor de kinderen in groep 8. De komende periode moeten ze een
middelbare school kiezen en dat kan best lastig zijn in deze corona-tijd. Open dagen en
lesjesmiddagen vinden vooral online plaats. Op de website van de middelbare scholen kunt u meer
informatie vinden over data, tijden en in welke vorm e.e.a. wordt aangeboden. Dit is ook interessant
voor de kinderen in groep 7 en misschien wel voor iedereen.

Petten/mutsen/stepjes
Een nieuw jaar vraagt altijd weer om goede voornemens. We hebben er een tweetal met betrekking
tot de afspraken op school die we graag even met jullie willen delen.

Petten, mutsen, hoodies
We merken dat er weer veel kinderen met petten, trendy mutsen en capuchons naar school komen.
Lekker warm als het buiten kouder is. Uiteraard is dat prima! In de klas doen we deze
hoofdbedekking echter af! We willen graag ieders hoofd en volledige gezicht kunnen zien. Vanaf
aanstaande maandag gaan alle leerkrachten hier weer extra op letten.
Wanneer er een speciale reden is voor het dragen van een hoofdbedekking, bijvoorbeeld om
religieuze reden, dan is dit uiteraard na overleg met de directie toegestaan.

Stepjes
Een ander leuke bezigheid zijn de stepjes, het ziet er superleuk uit
wanneer een groepje kinderen lekker op de step aan het stunten is.
We merken ook dat dit op het plein best veel beweging geeft,
waardoor niet iedereen meer veilig kan spelen. Ook liggen de steps
nu onder schooltijd her en der in de gangen. We hebben afgesproken
dat er op vrijdag gestept mag worden, stepjes worden geparkeerd,
buiten bij uitgang van de bovenbouw. Ze komen dus niet meer de
school in. Op de andere dagen laten we de stepjes thuis. Zo houden
we voor iedereen het plein en de school veilig om te spelen.

Waterpokken
Net als voor de vakantie zijn er nog steeds kinderen met waterpokken op school.



Webinar ’Inspiratie voor leuker en makkelijker opvoeden!’
Centrum voor Jeugd en Gezin De Ronde Venen organiseert op 18 januari 2022 van 20.00 uur tot
21.00 uur een webinar van Tischa Neve, ‘Inspiratie voor leuker en makkelijker opvoeden’, gericht op
de leeftijd van 1 tot ongeveer 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.

Onderwerpen:
-         meer en beter contact met je kind
-         effectief complimenteren
-         meewerken en luisteren
-         liefdevolle begrenzen
-         omgaan met je eigen emoties en die van je kind

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

Voetjebal
In maart 2022 start Voetjebal in de sporthal Willisstee in Wilnis, en bij mooi weer op de velden van
CSW!

Voetjebal is een landelijk voetbal-speelconcept voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar. Spelenderwijs
en in kleine groepjes leren de jongens en meisjes motorische vaardigheden zoals dribbelen, passen
en balcontrole.Daarnaast ontwikkelen de kinderen ook hun cognitieve vaardigheden d.m.v. tellen,
het herkennen van kleuren en symbolen. Voor meer informatie kunt u op de website van CSW
kijken: https://www.cswilnis.nl/1/184/voetjebal-komt-naar-wilnis/

https://groot-en-klein.webinargeek.com/cjg-ronde-venen-inspiratie-voor-leuker-en-makkelijker-opvoeden
https://groot-en-klein.webinargeek.com/cjg-ronde-venen-inspiratie-voor-leuker-en-makkelijker-opvoeden
https://www.cswilnis.nl/1/184/voetjebal-komt-naar-wilnis/


Welkom
Wij heten Jikke in de Bijenkorf en Maja in Zweinstein van harte welkom op Vlinderbos en wensen
hen heel veel plezier op Vlinderbos!

Belangrijke data
dinsdag 18 januari t/m dinsdag 1 februari Cito’s middentoetsen groep 3 t/m 8
woensdag 9 februari rapporten mee
woensdag 9 februari t/m woensdag 16 februari rapportgesprekken
vrijdag 25 februari 12.00 uur start voorjaarsvakantie

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


