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Beste ouders en verzorgers*,

Het najaar staat in het teken van ‘loslaten’ wordt vaak gezegd. Dat geldt nu
ook voor ons. Vandaag laten we onze fijne collega’s Margot en Krista los,
het is hun laatste werkdag op Vlinderbos. Afgelopen week hebben beiden
veel tijd gestoken in een zorgvuldige overdracht en afronding van hun
werkzaamheden. Gistermiddag-en avond heeft het team hen flink in het
zonnetje gezet: met een lied, een film, persoonlijke boodschappen en
gezamenlijk verzorgde cadeaus zijn ze bedankt voor de jarenlange fijne
samenwerking. Tijdens het etentje brachten ook het bestuur en de MR hen
een bloemengroet en werden mooie woorden gesproken. Afsluitend

organiseert Margot vandaag een bijzondere dag met haar groep. We zullen hen zeker gaan missen,
…en zij ons ook vast wel.

Komende week zullen we veel ouders verwelkomen in de school, in het persoonlijk gesprek met de
onderwijsgevende van uw kind én hopelijk ook op de
Algemene ouderavond op donderdag 4 november. U
ontving gisteren de uitnodiging al. Het wordt beslist
geen saaie avond, daar hebben we voor gezorgd. Vraag
uw zoon of dochter maar eens wat ‘IPC’ is, en of ze dat
fijn vinden om aan te werken. Zij weten het, en u na
donderdagavond zeker ook. Dit zal daarna nog vaak
zorgen voor interessante gesprekken thuis aan de
eettafel! Weet dat u van harte welkom bent. Als u zich
vooraf opgeeft via administratie@vlinderbos.nl, dan
zorgen wij voor voldoende koffie, thee en stoelen. Graag
tot dan!

Namens het team een fijn weekend gewenst! !
Mariët van den Berg



De Kunstweken
De maand november staat bij Vlinderbos in het teken van kunst en cultuur. Alle groepen werken aan
het schoolbrede project: ‘De Kunstweken’. Per bouw staat één kunstenaar centraal. De kinderen
verdiepen zich in de achtergrond en kunstwerken van deze kunstenaar. Daarnaast maakt ieder kind
zijn eigen tekening/schilderij, geïnspireerd op deze kunstenaar. Ze bekijken tenslotte ook elkaars
werken en gaan hierover met elkaar in gesprek. Tijdens de lessen beeldende vorming van juf Eefke
staat dezelfde kunstenaar centraal.

In het kader van de Kunstweken bezoeken alle leerlingen een tentoonstelling in het Museum
Catharijneconvent in Utrecht. De kinderen worden per bus vervoerd.
2 november: Zweinstein en Spotlights: bezoek tentoonstelling ‘Weet wat je viert’
4 november: Spooky’s: bezoek tentoonstelling ‘Weet wat je viert’
5 november: groepen 5-6: bezoek tentoonstelling ‘Weet wat je viert’
25 november: groepen 1-2: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’
26 november: groepen 3-4: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’

Na afloop van de Kunstweken hopen we u uit te kunnen nodigen om de kunstwerken van alle
kinderen te komen bekijken. Per groep zal dan ook een digitaal museum worden gemaakt, waarin
de individuele kunstwerken van de kinderen tentoongesteld worden. Het is dan zelfs mogelijk om
producten met daarop het kunstwerk van uw kind te bestellen. Hierover ontvangt u t.z.t. meer
informatie via de nieuwsbrief.

Opbrengst spaaractie boekhandel Mondria

De spaaractie bij de Mondria was weer een groot succes! In totaal zijn er voor €1330,22 boeken
aangeschaft en zijn er 26 boeken gesponsord! Hartelijk dank daarvoor!!



Zonnepanelen
In de herfstvakantie zijn de zonnepanelen geïnstalleerd. Vandaag worden de laatste technische
details in orde gemaakt. Uiteraard volgt er later nog een feestelijke opening. Hierover zullen we u
t.z.t. informeren.

Trefbal groep 7-8
Afgelopen donderdag de bovenbouw een geweldig sportieve ochtend gehad in de Willistee. In het
kader van Movember was er een trefbaltoernooi voor alle basisscholen in Wilnis georganiseerd.
Vlinderbos heeft meegedaan met 5 teams, verdeeld over verschillende poules. De scheidsrechters
waren leerlingen van de sportklas van het Veenlanden College.
Vlinderbos heeft het fantastisch gedaan, zowel op het veld als langs de lijn om elkaar aan te
moedigen. Vlinderbos 5 is na de verlenging van een superspannende wedstrijd tweede geworden!
Gefeliciteerd!

Leerlingenraad
Afgelopen woensdag heeft de eerste vergadering  van de Leerlingenraad plaatsgevonden. Er zijn al
veel mooi ideeën ingebracht. We komen elke laatste woensdag van de maand bij elkaar en houden
u op de hoogte van de uitkomsten!

De leerlingenraad bestaat uit de volgende leerlingen:
Jungle: groep 5 Tove, groep 6 Lily Rose
Duckcity: groep 5 Raf, groep 6 Lisanne

Spooky’s: groep 7 Stella, groep 8 Maxim
Spotlights: groep 7 Nova, groep 8 Brian
Zweinstein: groep 7 Finn, groep 8 Stijn



Gevonden voorwerpen
Er zijn weer behoorlijk veel gevonden voorwerpen. Volgende week ligt alles op het podium in de hal.
Loop er vooral even langs om te kijken of er iets bekends tussen zit. Alles wat er volgende week
vrijdag nog ligt, zal een andere bestemming krijgen (kringkoop of prullenbak).

Kerstkoor
Het Vlinderbos kerstkoor bestaat uit ouders van Vlinderbos. Het koor is aardig uitgedund en
dringend op zoek naar ouders die het leuk vinden om dit jaar mee te komen zingen. We zingen een
keer in de ochtend op het podium in de kerstweek en tijdens het kerstdiner zingen we in de groepen.
Vooraf oefenen we een aantal avonden met elkaar. We zijn ook zeker op zoek naar mannen voor
het koor voor de juiste balans. Een pianist(e) is ook heel welkom. Wie mee wil doen is van harte
uitgenodigd contact op te nemen met Saskia via sassschipper@gmail.com

Welkom
We hebben drie nieuwe kleuters mogen verwelkomen op Vlinderbos. Wij wensen Brechtje, Ravi en
Juliëtte heel veel plezier in de Beestenboel!

Belangrijke data
maandag 1 november t/m vrijdag 5 november Vrijwillige oudergesprekken
donderdag 4 november Algemene Oudervergadering

De Kunstweken:
dinsdag 2 november Zweinstein en Spotlights: bezoek tentoonstelling ‘Weet wat je viert’
donderdag 4 november Spooky’s: bezoek tentoonstelling ‘Weet wat je viert’
vrijdag 5 november Jungle en Duckcity: bezoek tentoonstelling ‘Weet wat je viert’

donderdag 25 november Beestenboel en Bijenkorf: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’
vrijdag 26 november Dolfijnengroep en Blitskikkers: bezoek aan het ‘Huis van Sinterklaas’

Goed weekend! Team Vlinderbos

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


