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Beste ouders en verzorgers,

U heeft het vast wel gezien, de laatste maanden is hard gewerkt aan het onderhoud van
het gebouw. Veel dubbelglas ramen waren ‘lek’ en zijn vervangen, kozijnen zijn
gerepareerd, de voordeur bij de hoofdingang is vernieuwd, de vloer van de voetbalkooi is
geëgaliseerd, een betegeld straatje van de schuur naar het plein is aangelegd en de
omlijsting van de erker is weer als nieuw!

We zijn erg blij met het resultaat. Maar ook
met de manier waarop de mannen van de
firma Dem Bouw dit werk hebben
uitgevoerd. Daarom hebben een aantal
kinderen van de leerlingenraad hen
gisteren een klein presentje aangeboden,
dat hebben ze echt verdiend!

Dat verdient een bloemetje!

Wij feliciteren Renate met haar behaalde diploma School
leader for learning. Deze opleiding heeft als doel om het leren
te verbeteren op de eigen school. Samen met andere (adjunct)
schoolleiders heeft ze deze opleiding succesvol afgerond. Met
veel plezier past zij het geleerde nu al toe op Vlinderbos en
zorgt ze er samen met het team voor dat we samen leren!



IPC-thema Vakantie
Op Vlinderbos willen we de wereld de school inhalen en het kind vaardigheden en kennis
meegeven om de wereld te kunnen onderzoeken en handvatten meegeven om de
wereld proberen te begrijpen. In het kader van het IPC-thema Vakantie in de basisbouw
(1-2) en de onderbouw (3-4) is er vanochtend een echte KLM-purser in de groepen om
te vertellen hoe het werkt als je met het vliegtuig op vakantie gaat. Ze heeft allerlei
attributen meegenomen om te laten zien en de kinderen mogen van alles vragen. Zo
hebben de kinderen weer veel geleerd!

Vlinderboskleuren
Ons bereikte deze vraag: Waarom heeft de vlag een andere kleur dan de borden op de
muren? Dat zit zo: Vlinderbosgroen, een donkere kleur groen, dat is ‘onze’ kleur. Je ziet het
op verschillende plekken in en op de school terugkomen en in het logo. Met het
ontwerpen van de nieuwe website zijn er zogenoemde ‘steunkleuren’ aan de huisstijl
toegevoegd, zodat de website meer leeft. Deze komen terug in het logo (lichtgroen), de
details op de website, maar ook bijvoorbeeld in de vlag (peach).



Eindfeest donderdag 30 juni
De ouderraad is al weer druk bezig met het organiseren van dit gezellige evenement. Het
eindfeest is vanaf 16.00 uur met lekker eten en drinken, vermaak voor de kinderen én
natuurlijk de benodigde hulp van ouders bij alle verschillende activiteiten. Volgende
week ontvangt u een aparte mail met een link om u aan te melden om te helpen.

Sponsoring
Voor het eindfeest is geen budget gereserveerd.  De kosten worden gedeeltelijk gedekt
door de inkomsten van de verkoop van het eten en drinken. Het blijft altijd een hele klus
voor de eindfeestcommissie om een leuk feest te organiseren en toch kostendekkend te
blijven. Afgelopen jaren lukte dit doordat er verschillende sponsors een financiële
bijdrage hebben gedaan.

Namens de ouderbijdrage willen wij u vragen of u wellicht interesse heeft om dit jaar het
eindfeest te sponsoren? U kunt uw gift overmaken naar: NL63 ABNA 0981 4140 95 t.n.v.
Vlinderbos o.v.v. Vlinderbos sponsoring eindfeest 2022. Wij zijn enorm dankbaar en blij
met iedere gift! Wilt u dit leuke evenement bedrijfsmatig sponsoren? Hiervoor is een
“sponsorbrief” beschikbaar voor uw administratie. Deze is op te vragen bij Eva. Ook
contant geld mag u bij Eva afgeven.

Belangrijke data
Juni
vrijdag 17 juni Juffenverjaardag
woensdag 22 juni Rapporten mee
woensdag 22 juni t/m dinsdag 28 juni Rapportgesprekken
dinsdag 28 juni Doordraaimiddag
donderdag 30 juni Eindfeest

Alle kinderen om 12.00 uur uit
Juli
vrijdag 1 juli alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
maandag 4 juli en dinsdag 5 juli Musical groep 8
vrijdag 8 juli 12.00 uur start zomervakantie

Namens het team een fijn weekend gewenst!!


