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Beste ouders en verzorgers,

Juf Nikki Verhoef
Met blijdschap geven wij kennis……. dat juf Nikki vanaf komende week weer op maandag,
dinsdag en woensdag aan de slag gaat op Vlinderbos. Haar bevallingsverlof loopt af en
thuis gaat alles voorspoedig. Om haar gelegenheid te geven rustig weer in te groeien in
het team en ook om de groepsbezetting niet te verstoren zal zij tot de zomervakantie
voornamelijk ondersteunende
werkzaamheden oppakken in de onder- en middenbouw.

Oproep
Het is een tijdje best goed gegaan, maar op dit moment bereiken ons toch weer
klachten over de onveilige situatie op het fietspad bij het uitgaan van de school.
Kinderen en volwassenen staan en lopen op het fietspad door elkaar heen, dit hindert
weer het fietsverkeer. We zijn hierover in gesprek met de gemeente, maar een structurele
oplossing vinden voor dit probleem is niet eenvoudig. Daarom dit dringende verzoek:
kom op het plein staan als u wacht op uw kind (eren),  loop bij het verlaten van het plein
over het trottoir en steek zo nodig  samen in één keer het fietspad recht over.

Mooi bericht!
We krijgen veel complimenten voor ons nieuwe logo en de website. Deze week ontvingen
we wel een heel bijzonder bericht van een van onze buurtbewoners.

Goedemorgen,
Het leek me leuk voor de Vlinderbosschool om het volgende
met jullie te delen:
Wij zijn een gezin dat al ruim 50 jaar in Wilnis-Veenzijde
woont en hebben dus ook de Vlinderbosschool zien bouwen.
Onze dochter woont al ruim 20 jaar in Amerika en kwam
(voor Corona) een of twee keer per jaar terug naar Wilnis
met haar dochter (onze kleindochter), die nu 18 jaar is  maar
toen ze 5 a 6 jaar was en ze naar Mijdrecht fietsend langs
jullie school kwam riep: ik wil ook naar Vlinderbos. Zij, Claire,
zit in de laatste klas van de highschool en koos een project
over onderwijsvernieuwing op Amerikaanse openbare
scholen. Mijn dochter die hier begin mei was zag jullie mooie banners hangen, heeft daar foto’s
van genomen en zo heeft Claire  ze (met de Engelse vertaling eronder) gebruikt voor haar
presentatie op de Andover highschool in Massachusetts in de V.S. (Zie bijgaande foto tijdens
haar presentatie). ullie mogen trots zijn op jullie mooie, aansprekende slogans. Dat ze zelfs in
Amerika als voorbeeld worden gebruikt. Ga zo door!



Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag hebben de jongens van
groep 5-6 en de meiden van groep 7-8 zich van
hun meest sportieve kant laten zien. De meiden zijn
zelfs kampioen geworden, gefeliciteerd!

Sportdag
Na zoveel zonnige weken hadden we gistermiddag echt pech met het weer. De sportdag
zoals deze was gepland kon helaas niet doorgaan. Gelukkig heeft de organisatie het
programma voor groep 1 t/m 4 in de ochtend kunnen verplaatsen naar de ochtend. Het
was best warm, maar de kinderen hebben zich prima vermaakt met alle spellen en
waren weer op tijd terug voordat de regen kwam. In de middag was er voor iedereen ijs.
Voor groep 5 t/m 8 zal er binnenkort alsnog een leuk sportief alternatief bedenken. Ook
voor de estafette, een aloude Vlinderbos-traditie, gaan we overleggen of wie die alsnog
kunnen organiseren.

Volgende nieuwsbrief
In verband met het lange Hemelvaartsweekend verschijnt de volgende nieuwsbrief op
vrijdag 3 juni a.s.

Belangrijke data
Mei
Maandag 23 mei Bestuursvergadering
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei Alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
dinsdag 31 mei t/m woensdag 15 juni Cito’s

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







De leerkrachten houden u via de ouderapp Klasbord op de hoogte
van gebeurtenissen in de eigen groep. Daarnaast plaatsen we ook
regelmatig foto’s op Instagram. Het is zeker de moeite waard om ons
daar te volgen!
Klik hier om naar het account vlinderboswilnis te gaan.

Namens het team een fijn weekend gewenst!!

https://instagram.com/vlinderboswilnis?igshid=YmMyMTA2M2Y=

