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Vrijdag 21 januari 2022
Beste ouders en verzorgers*
We hebben een cadeautje voor u!
Buiten is het nu wat grijs en grauw, maar bij ons binnen is het overal
kleurig. De gangen en de hal zijn behangen met alle kunstwerken van
uw kinderen, een prachtig gezicht! Vorige week schreven we al dat het
zo jammer is dat u niet de school in kunt om dit te bekijken. Maar daar
hebben we wat op gevonden. Via deze nieuwsbrief krijgt u een link
meegestuurd:
Klik er op en geniet,
liefst samen met uw kind!!
Met veel dank aan juf Corine voor het maken van deze productie!
Deze week hebben we vanuit de kunstuitleen De Ronde Venen 3
echte schilderijen voor een aantal maanden te leen gekregen. De
leerlingen van de groepen 7-8 kregen van een gespecialiseerde
docent les over het ontstaansproces. De schilderijen gaan rouleren
in hun groepen.
Een reminder: De online-galerij is nog open tot 1 februari!

Duurzame inzetbaarheid
Even iets heel anders. De overheid stelt extra geld beschikbaar om de
werkdruk van de onderwijsgevenden te verlichten. Dit betekent dat een
fulltime leraar in een jaar 5 dagen ‘duurzame inzetbaarheid’ mag
opnemen. Voor iemand die bijvoorbeeld 3 dagen per week werkt zijn dit
3 dagen in het jaar. Op die dagen staan zij niet voor de klas, maar doen
‘niet tijd- en plaatsgebonden’ werkzaamheden, zoals bij een andere
school op bezoek gaan, rapporten schrijven of administratie bijwerken,
dat is naar eigen keuze. Tot nu toe hebben de teamleden deze dagen
niet op kunnen nemen, vanaf nu gaan ze dat wel af en toe doen. We
hebben daarvoor een nieuwe collega kunnen aantrekken, juf Annerieke,
zij stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.

Even voorstellen
Hoi! Mijn naam is Annerieke. Ik ben 21 jaar en woon in Wilnis. Op vrijdag ben
ik te vinden op Vlinderbos. Ik zal op die dag groepen overnemen, zodat de
leerkrachten ruimte hebben om andere taken uit te voeren. Op het moment zit
ik in het laatste jaar van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs
(ALPO), wat inhoudt dat ik voor de zomervakantie afstudeer aan zowel de
PABO als Onderwijswetenschappen. Ik kijk er onwijs naar uit om de komende
tijd samen met de kinderen te leren, maar ook veel plezier te maken.
Groetjes, Annerieke

Nationale Voorleesdagen
Van 26 januari t/m 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Deze campagne is vooral gericht op
jonge kinderen die nog niet zelf kunnen lezen, dus we zullen hier vooral aandacht aan besteden in
de groep 1 t/m 4. Maar voorlezen houdt niet op als een kind eenmaal zelf kan lezen. Ook voor
kinderen die ouder zijn is voorlezen nog steeds nuttig en leuk! Voorlezen geeft een gevoel van
gezelligheid en geborgenheid. Ook in de bibliotheek staat voorlezen deze dagen centraal, kijk op de
site voor leuke activiteiten: https://www.bibliotheekavv.nl/voorleesdagen.html
In een aparte bijlage staan nog veel leuke voorleestips. Heel veel voorleesplezier!

Gevonden voorwerpen
Er zijn weer behoorlijk wat gevonden voorwerpen. Mocht u iets bekends zien op onderstaande
foto’s, dan horen we het graag.

Belangrijke data
dinsdag 18 januari t/m dinsdag 1 februari
donderdag 27 januari
woensdag 9 februari
woensdag 9 februari t/m woensdag 16 februari
maandag 21 februari
vrijdag 25 februari

Cito middentoetsen groep 3 t/m 8
MR-vergadering
rapporten mee
rapportgesprekken
Bestuursvergadering
12.00 uur start voorjaarsvakantie

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

