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Hulde aan juf Julia
Op 21 maart j.l. heeft onze juf Julia haar studie
Orthopedagogiek afgerond met een positieve
beoordeling, en het cijfer 9! We zijn bijzonder trots op
haar, en ook blij met de extra expertise die ze dit jaar al
inbrengt in het team. Aangezien haar stage nu ook
afgrond is heeft ze meer tijd beschikbaar. Ik mag u
daarom nu meedelen dat juf Julia een dag meer komt
werken met de Dolfijnengroep. Zij neemt de vrijdag ook
voor haar rekening. Juf Rolieke zal op vrijdagochtend de
groepen 3-4 extra ondersteunen.

De Grote Rekendag 2022
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van
rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat
rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. De
Grote rekendag wordt elk jaar georganiseerd door Malmberg in samenwerking met de Universiteit
Utrecht, meestal in maart. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee.
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij
bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met
handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of
bouwer.
Om het thema nog meer te laten leven, mogen alle kinderen verkleed als bouwvakkers, architect,
etc. naar school komen.

U bent van harte welkom om vanaf 12.15 uur de bouwwerken te komen bewonderen.

Elke bouw verdiept zich in een item, graag sturen we u alvast een overzicht wat we deze dag gaan
doen.

groep 1-2: Deze ochtend ontwerpen de kinderen verschillende onderdelen van een dierentuin,
waaronder nieuwe leefgebieden voor een aantal dieren, een informatiekiosk, een uitkijktoren, een
loopbrug en een mozaïekvloer voor het zeehondenverblijf.
groep 3-4: De kinderen verdiepen zich in het werk van een architect. Ze kijken naar bijzondere
gebouwen en de vormen die daarin te zien zijn. Aan de hand van een quiz over gebouwen en het
zelf ontwerpen van een huis worden de kinderen deze dag een klein beetje architect.
groep 5-6: In een openingsvideo vertelt de zoon van een architect over zijn plannen om een huis te
bouwen. De kinderen maken een model van het huis en tekenen er op passende grootte een bed,
een deur en een raam in. De kinderen onderzoeken hoe je een 3D-tekening maakt van een kubus of
een doos. En uiteindelijk ontwerpen de kinderen de benedenetage van een huis.
groep 7-8: Deze ochtend ontwerpt elk kind een eigen tiny house (klein huisje). Ze maken een
plattegrond op schaal, ontwerpen een interessante voorgevel en eventueel ook andere gevels.
Samen vormen deze huisjes een kleine stad. Ter afwisseling zijn er 2 delen met spellen en
bouwactiviteiten over vormen, gebouwen en aanzichten.

Passenderwijs, ons regionale Samenwerkingsverband
In de wet Passend Onderwijs is vastgesteld dat het schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om
een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te
bieden. Vlinderbos is hiervoor aangesloten bij Passenderwijs.
Passenderwijs is het samenwerkingsverband voor basisscholen in de regio Utrecht-West. Ze
ondersteunen de scholen en schoolbesturen die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten.
Binnen Passenderwijs werken de schoolbesturen van de reguliere (gewone) basisscholen en twee
scholen voor speciaal basisonderwijs samen om elk kind passend onderwijs te bieden. Daarnaast
heeft Passenderwijs contacten met schoolbesturen van het speciaal onderwijs en het speciaal
basisonderwijs buiten ons werkgebied. Zo komen ze tot een dekkend aanbod van
ondersteuningsmogelijkheden. Meer informatie vindt u in de aparte bijlage “Ouderbrochure
Ondersteuningsplan Passenderwijs 2021-2025”

Belangrijke data
Maart
maandag 28 maart
woensdag 30 maart
April
donderdag 7 april
vrijdag 8 april
woensdag 13 april
donderdag 14 april
vrijdag 15 april
maandag 18 april
woensdag 20 april
donderdag 21 april

groep 3-4, excursie Concertgebouw
De Grote Rekendag

vrijdag 22 april

Spooky’s, excursie Verzetsmuseum Amsterdam
Spotlights en Zweinstein, excursie Verzetsmuseum Amsterdam
Lentefeest
Studiedag, alle kinderen vrij
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
groep 8, eindtoets Route 8
groep 8, eindtoets Route 8
groep 5-6, excursie Archeon
Lustrumfeest

25 april t/m 6 mei

Meivakantie

Namens het hele team van Vlinderbos een goed weekend gewenst!
*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.

