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Beste ouders en verzorgers,

Vanaf deze week kunnen onze leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 tijdens de kleine
en grote pauzes spelen met nieuw buitenspeelmateriaal (zie laatste pagina). Dit is door
hen heel enthousiast ontvangen. Elke groep heeft een eigen bak, hier is de groep ook zelf
verantwoordelijk voor. Er is hier veel variatie in materialen, maar vrijwel alles is gericht op
samenwerken en samen spelen. We hebben dit kunnen aanschaffen met subsidie vanuit
het project ‘De gezonde school’.

De afgelopen weken zijn er in verschillende groepen Oekraïense kinderen gestart op
Vlinderbos. Het is ontroerend en hartverwarmend om te zien hoe onze leerlingen deze
kinderen zich zeer welkom laten voelen in de groep en ze wegwijs maken in de school.

Volg Vlinderbos op Instagram
Nieuw logo, nieuwe huisstijl, nieuwe website… en nu ook een nieuw
instagram-account, vlinderboswilnis!  Scan de QR-code of klik hier.

Hulp gezocht voor de schoolbieb!
Lijkt je het leuk om de kinderen te helpen om hét leukste boek
uit te zoeken? Kom dan de andere biebouders ondersteunen!

Dit houdt concreet in dat je ca. 1x per 5 weken ca 1,5 uur
beschikbaar bent op de woensdagochtend en 1 á 2 keer in het
schooljaar nog een paar uurtjes t.b.v. de Kinderboekenweek of
een ander event. Wie komt ons helpen?

Voor meer informatie of om je aan te melden;
lisanne@hage.nu

https://instagram.com/vlinderboswilnis?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/vlinderboswilnis?igshid=YmMyMTA2M2Y=
mailto:lisanne@hage.nu


Avondvierdaagse
Er is dit jaar geen avondvierdaagse in Mijdrecht. Als alternatief kunnen we meelopen in
Vinkeveen. Omdat we hiervan laat van op de hoogte zijn gesteld kunnen we ons helaas
niet meer als school inschrijven. Deze avondvierdaagse vindt volgende week al plaats,
van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei. Het weer wordt goed, dus het is wel heel leuk om mee
te wandelen!

Mochten jullie willen meedoen dan kan er aangemeld worden via onze site via dit
formulier: http://www.avond4daagsevinkeveen.nl/inschrijven/. Bij het inschrijfformulier
kan dan bij ‘school’ gekozen worden voor ‘anders’ en daaronder kan dan Vlinderbos
ingevuld worden. Tevens is inschrijven ter plekke mogelijk op de eerste avond van de
avondvierdaagse, namelijk a..s.  dinsdag vanaf 17:00 uur in de Boei.

Dinsdag (vanaf 17:00 uur) kan in de Boei de stempelkaart opgehaald worden.

Wij zullen voor de deelnemers volgende week hesjes uitdelen zodat jullie toch
herkenbaar zijn als Vlinderbos. Op de website http://www.avond4daagsevinkeveen.nl/
vindt u alle informatie terug over stempelkaarten, drinkposten, etc.

Veel wandelplezier!

Vriendelijk verzoek
Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 het
vriendelijke verzoek om ‘s morgens bij het brengen van de kinderen niet de groepen in te
gaan. De lokalen zijn daar te klein voor, de kinderen starten gelijk met hun werk en met
name de kleutergroepen zijn inmiddels flink gegroeid.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Belangrijke data
Mei
maandag 16 mei OR-vergadering/Bestuursvergadering
woensdag 18 mei Schoolvoetbal, Jongens 5-6 (Argon)

Schoolvoetbal, Meisjes 7-8 (CSW)
donderdag 19 mei Sportdag
donderdag 26 mei

en vrijdag 27 mei Alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
dinsdag 31 mei

t/m woensdag 15 juni Cito’s

http://www.avond4daagsevinkeveen.nl/inschrijven/
http://www.avond4daagsevinkeveen.nl/


Juni
woensdag 1 juni Schoolvoetbal, Jongens 3-4 (Argon)

Schoolvoetbal, Meisjes 3-4-5-6 (CSW)
donderdag 2 juni MR-vergadering
maandag 6 juni Alle kinderen vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag
vrijdag 17 juni Juffenverjaardag
woensdag 22 juni Rapporten mee
woensdag 22 juni

t/m dinsdag 28 juni Rapportgesprekken



Namens het team een fijn weekend gewenst!!


