Nieuwsbrief 7
Vrijdag 8 oktober 2021
Beste ouders*,
Het voelde echt goed u weer binnen de school te zien. De eerste
stamgroepavonden zijn gehouden, dit keer per stamgroep, zodat
nieuwe ouders konden kennismaken met de ouders van de
groepsgenoten van hun kinderen, en met de onderwijsgevenden.
We gaan hier komende week nog even mee door. Ook zullen we
als team gaan bespreken wanneer we weer vieringen gaan
organiseren, met de kinderen én met u! Kortom, wordt vervolgd!
Mede namens het team alvast een fijn weekend gewenst en graag tot ziens!
Mariët van den Berg

Afscheid Krista
Het vertrek van Krista laten we uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan. Er is voor iedereen
gelegenheid om haar gedag te zeggen.
Voor de ouders en kinderen van de Tovertuin:
Vrijdag 15 oktober, van 11.00 tot 12.00 uur
Voor alle andere ouders en kinderen:
Donderdag 14 oktober, om 15.00 uur
Vrijdag 15 oktober, om 12.00 uur

Inschrijven broertjes en zusjes
Om een duidelijk beeld te krijgen van de leerlingaantallen voor de komende jaren willen wij graag
weten of er nog broertjes en zusjes zijn die nog niet zijn ingeschreven. Wij willen ouders vriendelijk
verzoeken dit z.s.m. te doen. U kunt een aanmeldingsformulier krijgen bij Eva (administratie).

Vrijwillige oudergesprekken
Van maandag 1 november t/m vrijdag 5 november vinden er vrijwillige oudergesprekken plaats. U
kunt zich hier na de herfstvakantie voor opgeven middels een formulier dit met u gedeeld zal
worden.

Movember
Dit jaar organiseren de vier basisscholen in Wilnis in samenwerking met de buurtsportcoach Ilse van
Kippersluis en Jumbo Wilnis: Movember. Een maand lang wordt er op alle basisscholen in Wilnis
extra aandacht besteed aan gezondheid, sporten en bewegen. Dit betekent dat er heel veel leuke
sportieve en informatieve activiteiten worden georganiseerd. Meer hierover kunt u lezen in een
aparte bijlage.

Kinderboekenweek
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zal er dit jaar geen boekenmarkt van Mondria
op school zijn, maar is er net als vorig jaar een uitgebreide spaaractie in de boekhandel. Van alle
kinderboeken die in de periode van 6 oktober t/m 23 oktober worden verkocht bij Boekhandel
Mondria in Mijdrecht ontvangt onze school 10% van de omzet in boeken. Van deze opbrengst kan
het assortiment van de schoolbibliotheek met nieuwe boeken worden aangevuld. Daarnaast is er
uiteraard weer de mogelijkheid om boeken te sponsoren.
Bij Mondria staat een kast met boeken die
we graag zouden willen hebben.

Bij de kassa hangt een vogelhuisje waar
de bonnen van de Vlinderbos-klanten in
worden verzameld.

Welkom
Wij heten Alyssa van harte welkom in de Bijenkorf en wensen haar een hele fijne tijd op Vlinderbos!

Belangrijke data
t/m zondag 17 oktober
t/m zaterdag 23 oktober
vrijdag 8 oktober
maandag 11 oktober
dinsdag 12 oktober
woensdag 13 oktober
donderdag 14 oktober
vrijdag 15 oktober

Kinderboekenweek
Spaaractie en sponsorboeken Mondria
Boekenbal groep 3 t/m 8
Stamgroepavond onderbouw (groep 3-4)
Stamgroepavond basisbouw (groep 1-2)
NIO, groep 8
15.00 uur afscheid Krista voor alle ouders
12.00 uur afscheid Krista voor alle ouders

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
maandag 1 november t/m vrijdag 5 november
donderdag 4 november

Herfstvakantie
Vrijwillige oudergesprekken
Algemene Oudervergadering

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

