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Beste ouders en verzorgers,
We ‘hinken op twee benen’ in deze tijd van het schooljaar. Na dit Pinksterweekend
hebben we nog 5 weken te gaan en in die weken vinden nog veel leerzame en
plezierige activiteiten plaats.
Maar dit zijn we gewend, het komt allemaal
vast goed, daar hebben we het volste
vertrouwen in. Zo zijn onze 8e groepers al
druk bezig met de musical: dansjes
oefenen, decorstukken maken, teksten
oefenen, enzovoorts. Ze leren er veel van,
ook dit is onderwijs. Tegelijkertijd is de
voorbereiding voor het nieuwe schooljaar al
in volle gang.

Daardoor kunnen we u bijvoorbeeld nu al de groepsbezetting meedelen. Die vindt
u verderop in deze nieuwsbrief. In het team bespreken de teamleden de indeling
van de kinderen nog door: wie past waar het best? Vaak zal dat doorstromen zijn
samen met de huidige groep, soms is er een goede reden hiervan af te wijken. We
kijken daarbij naar alle relevante aspecten, zoals bijvoorbeeld de verhouding
jongens- meisjes. Daarom noemen we de aantallen per bouw en nog niet per
specifieke groep, dat volgt later.
Dit jaar zullen 31 8e-groepers ons gaan verlaten, daardoor gaan we nu van 9 naar
8 groepen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de ruimte waar nu Zweinstein zit in
de zomervakantie weer speelzaal wordt. Vooral de basis- en onderbouw collega's
en kinderen zijn daar erg blij mee! De toekomst ziet er verder wat leerlingenaantal
rooskleurig uit. De prognoses laten zien dat we over 2 jaar al weer naar 9 groepen
gaan.
Ik sluit af met heugelijk nieuws: onze 8e groepers hebben op de
Eindtoets boven het landelijk gemiddelde gescoord! Een groot
compliment voor het hele team dat hen samen zover heeft
gebracht!

Het ontstaan van de groepsnamen op Vlinderbos
“Hoe zijn de stamgroepen eigenlijk aan hun naam gekomen, waarom verdwijnt er
soms een naam en ontstaat er wel eens een nieuwe naam? Dit is een mooi vraag
die Mariët en ook andere nieuwsgierigen stellen. Ik moet even diep in mijn
geheugen graven…
In de eerste jaren van Vlinderbos hadden de groepen geen naam, maar waren het
‘gewoon’ stamgroepen, stamgroep middenbouw, onderbouw, enz.
Ergens rond de eeuwwisseling kwam toen iemand tijdens een
kinderboekenweek op het idee om samen met je stamgroep je te
verdiepen in een boek, en jouw groep ook die naam te geven. Zo
ontstonden o.a. Beestenboel van Annie M.G. Schmidt, Heksenkring
van Roald Dahl en Zweinstein vanuit de Harry Potter serie.
De geknutselde naamborden bleven de rest van het jaar boven de
groepen hangen. De namen waren al snel ingeburgerd en werden
ook effectief gebruikt in de communicatie, bijvoorbeeld “Deze
kinderen zaten in de Beestenboel” of “Zij gaan volgend jaar naar
Zweinstein”. Ik zeg wel eens: ”Als je iets een naam geeft, dan krijgt
het een gestalte, een identiteit, je hoort ergens bij”. Nog kom ik
oud-leerlingen tegen die vragen: ”Hoe gaat het nu met Zweinstein?” of ‘Zitten er nog
geluksvogels in de Geluksvogels?” Moeilijk om precies uit te kunnen leggen wat er
gebeurde, maar de groepsnamen werden een meerwaarde van onze school! In de loop
van de tijd verdwijnt wel eens een lokaal of komt er een lokaal bij, hiermee verdwijnt
soms een naam of ontstaat er een nieuwe. De leerkracht zoekt met een nieuwe groep
een geschikte naam voor hen uit. Het belangrijkste is dat elke groep haar eigen naam
waardig draagt en zo een fijne thuisbasis vormt voor de betreffende groep! Renate
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Aan het eind van dit schooljaar zullen we ook afscheid nemen van twee zeer
gewaardeerde collega’s, Julia en Levi. Wij willen ze via deze weg alvast heel hartelijk
danken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid voor Vlinderbos en wensen ze
heel veel succes en geluk bij hun nieuwe baan.

Lieve ouders van Vlinderbos,
Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik aan het einde van dit schooljaar Vlinderbos zal
gaan verlaten. Nadat ik dit schooljaar mijn master Orthopedagogiek heb afgerond, is
het na 8 jaar bij Vlinderbos tijd voor een nieuwe stap. In het nieuwe schooljaar ga ik
fulltime aan de slag als orthopedagoog bij een praktijk in Amsterdam, Buro Bikkel. Hier
zal ik mij gaan focussen op de begeleiding van kinderen op zowel cognitief als
sociaal-emotioneel gebied, waarbij ik mijn waardevolle ervaring als leerkracht mee zal
nemen.
Ik heb de afgelopen jaren met ontzettend veel plezier op Vlinderbos gewerkt. Ik ga het
fijne team, de lieve kinderen en jullie als ouders dan ook zeker missen. Ik ga daarom ook
extra genieten van de weken die nog komen gaan. Ik wil iedereen heel erg bedanken
voor de fijne tijd en het vertrouwen. Wellicht tot ziens! Liefs van Julia

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Helaas ga ik na 2 jaar lesgeven op Vlinderbos afscheid nemen. In deze jaren heb
ontzettend veel geleerd en genoten van de leerlingen, collega's en ouders. Ik hoop dat
de school net zo energierijk blijft als die nu is en wens iedereen het beste toe! Ik heb in
ieder geval erg genoten van de 2 jaren op Vlinderbos. Met sportieve groet, Meester Levi

Namens de Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit 6 leden van wie 3 leden door en uit het personeel worden gekozen en 3
leden door en uit de ouders worden gekozen. Onlangs hebben we afscheid genomen
van Patrick Franken als lid van de oudergeleding. Wij bedanken hem zeer hartelijk voor
zijn bijdrage aan de MR in de afgelopen jaren. Aan het eind van het schooljaar zal ook
Petra van der Wilt (oudergeleding) haar termijn afronden. Patrick Wormhoudt neemt van
haar het voorzitterschap over.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar twee nieuwe leden in de oudergeleding. Hierover
heeft u vanmorgen een aparte mail ontvangen. Mocht u geïnteresseerd zijn en/of
vragen hebben over de MR, kunt u mailen naar mr@vlinderbos.nl of bellen naar Eva
(0297-257800).

Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag was de laatste ronde van het schoolvoetbaltoernooi 2022. De beurt
was aan de meisjes van groep 3-4 en 5-6 en de jongens van groep 3-4. Er zijn geen
grote prijzen gewonnen, maar de kinderen hebben ontzettend hun best gedaan en veel
plezier gehad met elkaar.

Vreemde Vogels op Vlinderbos
Vogels zie je overal. Maar hoe zien ze er eigenlijk uit? Kijken we wel goed? Wie heeft er
een lange snavel en wie een korte? En welke kleur ogen hebben vogels eigenlijk?
Kunstenaar Mark van Praagh heeft deze week samen met de kinderen van de Jungle en
Duckcity uitgebreid gekeken naar vogels die voorkomen in onze omgeving, zoals
koolmeesjes, eenden, ganzen en zilverreigers maar ook kieviten, grutto’s, steenuilen en
boerenzwaluwen. Onder leiding van de kunstenaar hebben de kinderen zelf een
vogel-drieluik met zacht pastelkrijt gemaakt. Twee vogels werden nagetekend en de
derde vogel mochten ze zelf bedenken. Uiteindelijk hadden we niet 1 kunstenaar op
school, maar twee groepen vol!

Nog meer vreemde vogels.…
Vandaag heeft Vere uit de Dolfijnengroep haar spreekbeurt gehouden over kippen. Ze
heeft kippen thuis, wist er erg veel over te vertellen én ze had haar kippen zelfs mee naar
school genomen! De kinderen mochten na de spreekbeurt buiten op het schoolplein de
kippen nog eens goed bekijken en wie durfde mocht ze zachtjes aaien. Dikke pluim voor
Vere, wat heeft ze het goed gedaan!

Zwem4daagse 13 t/m 17 juni
ZPV De Amstel organiseert sinds 2012 elk jaar de Zwem4daagse in het Veenweidebad.
Naast het zwemmen van een zelf gekozen afstand gedurende 4 dagen, zijn er ook allerlei
randactiviteiten voor jong en oud. Dit jaar vindt de Zwem4daagse plaats in de week van
13 tot en met 17 juni.
Meer informatie vindt u op https://www.zpv-de-amstel.nl/zwemvierdaagse/ .

Belangrijke data
Juni
maandag 6 juni
vrijdag 17 juni
woensdag 22 juni
woensdag 22 juni t/m dinsdag 28 juni
dinsdag 28 juni
donderdag 30 juni
Juli
vrijdag 1 juli
maandag 4 juli en dinsdag 5 juli

Alle kinderen vrij
i.v.m. Tweede Pinksterdag
Juffenverjaardag
Rapporten mee
Rapportgesprekken
Doordraaimiddag
Eindfeest
alle kinderen om 12.00 uur uit
alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
Musical groep 8

Namens het team een fijn weekend gewenst!!

