
Nieuwsbrief 4

Vrijdag 17 september 2021

Beste ouders*,

Leven met onzekerheid, dat is voor mij soms best lastig. Ik wik-en-weeg uiteraard de voors en
tegens goed af voor ik een keus maak en graag houd ik daarna toch ook wel de regie wat in
handen. En dan gebeurt het toch nogal eens dat zaken anders verlopen. Dat geldt in kleine én in
grote zaken, in blije en verdrietige tijden, soms door mijn eigen beperkte blik, maar zeker ook door
omstandigheden die ik echt niet had kunnen voorzien, laat staan beïnvloeden. In het onderwijs
hebben we voortdurend te maken met
veranderende omstandigheden. Leraren maken dan
ook tijdens lestijd permanent heel veel kleine
beslissingen, zo heeft onderzoek uitgewezen. Dat
als professional mogen doen is ook het mooie van
dit vak, het doet ertoe.
En ja, dit is ook af en toe best pittig. Daarom gaan
we aanstaande woensdag tijdens de studiedag de
hele dag op stap met elkaar, buiten school gaan we
genieten van vrolijke, ontspannende activiteiten,
elkaar beter leren kennen en plezier maken, we
hebben er echt zin in! (al weet het team nog niet
echt wat hen te wachten staat ;-). In de volgende
nieuwsbrief zullen we er zeker verslag van doen,
misschien wel met wat foto’s, wordt vervolgd dus!
Gisteren, op weg naar het kamp van groep 7 en 8,
hoorde ik op de radio deze spreuk die mij wel
aansprak.

Mede namens het team alvast een fijn weekend gewenst!
Mariët van den Berg



Kleuterfeest
Gisteren was het kleuterfeest op school. De kinderen hebben zich enorm vermaakt met alle
spelletjes op het plein. Dank aan de ouders die erbij waren om te helpen.
In de middag hebben ze genoten van een spannend verhaal in de poppenkast. De Tovertuin kon er
helaas niet bij zijn, maar met deze kinderen gaan we het binnenkort nog een keertje overdoen.

Schoolreisje groep 5-6
Groep 5-6 is op schoolreisje naar Drievliet geweest. Glijbanen, zweefmolens, achtbanen, de
kinderen hebben een fantastische dag gehad. Dank aan alle ouders die mee waren en hebben
geholpen met de organisatie!



Kamp
Het kamp van groep 7-8 in Voorthuizen was een feestje! Het mooie weer en de prachtige omgeving
maakt het allemaal extra leuk. Het kamp wordt altijd in het begin van het schooljaar gepland. Dit
heeft als doel om elkaar goed te leren kennen en te werken aan groepsvorming. De locatie is altijd
geschikt om verschillende activiteiten met elkaar te kunnen ondernemen, zwemmen, spellen in het
bos, samen afwassen, uitgebreid met elkaar kunnen “chillen”, bonte avond, enz. Nu heerlijk
uitrusten en terugkijken op een zeer geslaagd kamp!

Versoepeling coronaregels:
niet meer automatisch hele klas in quarantaine bij één besmetting, maar maatwerk
Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september
is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij één besmetting. Het kabinet volgt
hierin het advies van het OMT. De PO-Raad is blij dat dat de regels op een veilige manier
versoepeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk kinderen onderwijs kunnen volgen op school.
Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas aangemerkt als
nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De school gaat hierover in overleg
met de GGD. De GGD besluit wie tot nauw contact gerekend moet worden en adviseert op basis
van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in
quarantaine gaat.



Welkom
Wij heten Kübra van harte welkom in de Spooky’s en wensen haar een hele fijne tijd op Vlinderbos!

Belangrijke data
woensdag 15 september t/m vrijdag 17 september kamp groep 7 en 8
woensdag 22 september studiedag, alle kinderen vrij

dinsdag 5 oktober studiedag, alle kinderen vrij
woensdag 13 oktober NIO, groep 8
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober herfstvakantie

Goed weekend! Team Vlinderbos

*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.


