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Beste ouders en verzorgers,

Namens alle collega’s: HARTELIJK DANK!!!
Wat zijn we verwend vanmorgen. Met alle kinderen
weer fijn samen in de hal verzameld kreeg elke juf en
meester een grote feestelijk ingepakte borrelplank met
daarop allerlei heerlijke hapjes. De kinderen hebben
afgelopen week eigenhandig hun naam op de
betreffende plank geschreven, waarna deze door de
leden van de Ouderraad er in gebrand zijn. Wat een
werk! Een groot compliment van alle collega’s voor de

verzorging, het geduld én het originele idee!!

Ook veel dank voor de lieve kleine attenties kinderen thuis voorbereid hebben!

(P.S.:  een aantal kinderen hebben een alcoholische versnapering ingebracht, die zijn niet
op de plank gezet, deze bewaren we voor bij de afsluiting van de studiedag op 1 juli a.s).

Toestemming voor foto’s op de website
Eind april is onze nieuwe website live gegaan, www.vlinderbos.nl. We zijn er nog steeds
erg blij mee en krijgen nog zeer regelmatig enthousiaste reacties en complimenten.
Wellicht is u opgevallen dat er op dit moment nog stockfoto’s op de site worden gebruikt.
We willen deze graag vervangen door foto’s met onze eigen Vlinderbos-leerlingen.

Komende dinsdag komt professioneel fotograaf Marlies Wessels naar school om foto’s te
maken. Naast fotograaf is Marlies een van de oprichters van Vlinderbos, dus zij zal als
geen ander een treffend beeld van onze school kunnen maken.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik op de website van beeldmateriaal waarop
uw kind te zien is, willen we u vragen dit uiterlijk maandag te mailen naar
administratie@vlinderbos.nl.

Voor wie geen bezwaar heeft;
Wanneer we weten welke foto’s we graag op de site zouden willen plaatsen, zullen we
contact opnemen met de desbetreffende ouders waarvan de kinderen op de foto staan.
Zij kunnen dan alsnog besluiten om wel of geen toestemming te geven.

http://www.vlinderbos.nl
mailto:administratie@vlinderbos.nl


Oudergesprekken groep 1 t/m 7
A.s. woensdag (22 juni) krijgen de kinderen hun rapport mee. Vanaf woensdag zullen ook
de oudergesprekken plaatsvinden. U kunt zich hiervoor opgeven via onderstaande link.

Voor de 8e-jaars zijn er géén gesprekken.

● Wanneer u op onderstaande link klikt, opent het bestand met het rooster. Door
onderaan het bestand op het juiste tabblad van de groep van uw zoon/dochter te
klikken, komt u bij het desbetreffende schema uit.

● In het schema kunt u aangeven op welke tijd u het gesprek wilt hebben door de
naam van kind in te vullen.

● Indien u meerdere kinderen op school heeft, vragen wij u deze niet aansluitend te
plannen (bijv. voor uw eerste kind om 16.00 uur, dan voor uw tweede kind om 16.24
uur). Dit om de voortgang zoveel mogelijk te bewaken.

● De rode vlakken gelieve vrij te laten.

Klik hier om u op te geven voor de oudergesprekken

Mocht het niet lukken om het bestand te openen of zijn er andere problemen met het
rooster, dan kunt u uiteraard altijd bij de leerkrachten of bij de administratie terecht.

Verkeerssituatie
Afgelopen woensdag hebben een aantal gemeenteambtenaren van o.a. Vastgoed en
van Verkeer de situatie bij het uitgaan van de school  ter plekke geobserveerd. Zij gaan
zich hier nu op beraden en bekijken wat mogelijk is hier verbetering in aan te brengen.
Kortom, wordt vervolgd!

Namens de medezeggenschapsraad
We willen graag twee nieuwe MR-leden aan u voorstellen, Donya Kusters-Carlée en
Stephanie Luksenburg. Omdat er twee vacatures zijn en twee kandidaten zich hebben
aangemeld, vinden er geen verkiezingen plaats en worden zij geacht te zijn gekozen. Wij
heten Donya en Stephanie van harte welkom en zien uit naar prettige samenwerking.
Hieronder stellen zij zich aan u voor;

Donya Kusters-Carlée
Graag stel ik me voor, ik ben Donya Carlee, moeder van Jamie Lou
en Stijn. Jamie Lou is net vier geworden en heeft een plekje
gekregen in de Bijenkorf. Stijn is zeven en zit in de Dolfijnengroep, hij
gaat met veel plezier naar school. Ik werk al zestien jaar als
leerkracht in Amsterdam. Eerst als invalkracht op verschillende
scholen, het Montessorionderwijs, Ontwikkelingsgericht onderwijs en
scholen met veel diversiteit. Sinds 2008 werk ik als leerkracht op de
Leonardo Da Vinci school aan de Nassaukade. Naast mijn rol als
leerkracht, maak ik op deze school al dertien jaar deel uit van de
MR. Ik vervul daarin de rol van secretaris.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cnQOf-R8P-hbpY53hKAwha6WEznK_GaYYfmM2O-NIYA/edit?usp=sharing


Ik vind het een mooie uitdaging om op Vlinderbos deel uit te maken van de
oudergeleding van de MR. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn onderwijservaring en
ervaring als MR-lid ruimschoots van toegevoegde waarde kan zijn. Ik ben een
teamplayer, ken de cyclus van vergaderen, heb veel kennis van onderwijs en wil
verbinding creëren met de achterban, jullie dus als ouders. Doordat mijn kinderen nog
jong zijn, ben ik voornemens om een volledige termijn zitting nemen in de MR, wat
goed is voor de continuïteit en borging van afspraken. Dat vind ik belangrijk.
Ik kijk ernaar uit om als MR lid een bijdrage te leveren aan de school van onze kinderen.

Stephanie Luksenburg
Graag wil ik me even voorstellen als nieuw MR
lid. Ik ben Stephanie Luksenburg, moeder van
Tove (Jungle) en Lasse (Blitskikkers) en samen
met Steven wonen wij in Mijdrecht.
Bij KLM ben ik werkzaam als purser en vlieg ik
met veel plezier de hele wereld over.
De afgelopen 4 jaar heb ik in de OR gezeten. Dat
vond ik ontzettend leuk om te doen. Maar nu
mag ik mijn betrokkenheid op een andere
manier gaan inzetten in de
medezeggenschapsraad.

Ik kijk er naar uit om (namens de ouders) samen met de andere leden mee te denken
en beslissen over onderwerpen die aan de MR moeten worden voorgelegd.
We hebben allemaal hetzelfde doel, een fijne en veilige school met goed onderwijs waar
kinderen en ouders zich prettig voelen en met veel plezier komen. Hier zal ik mij voor
inzetten!

Mocht je nog iets willen weten of iets kwijt willen, spreek me gerust aan! Groetjes
Stephanie

Juffenverjaardag
Vandaag vieren we met elkaar de meesters- en juffenverjaardag. De meesters en juffen
worden flink in het zonnetje gezet, worden toegezongen en de kinderen van de
leerlingenraad hebben namens alle leerlingen prachtige cadeaus overhandigd. De
juffen voelen zich zeer jarig en het is echt feest! En daar gaan we de rest van de dag nog
even mee door! Spelletjes, waterfeest, wat lekkers voor iedereen.





Korfbal
Op het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor groep 7-8 van
Korfbalvereniging De Vinken hebben onze leerlingen zich
van hun beste kant laten zien. Samen met Milo, een
oud-leerling van Vlinderbos hebben ze als team een mooie
prestatie neergezet, ze zijn tweede in de poule geworden!
Van harte gefeliciteerd!

Schoolreisje groep 3 t/m 6 (volgend schooljaar)
Op donderdag 8 september gaat groep 3 t/m 6 op schoolreisje. Hiervoor zijn we op zoek
naar ouders die het leuk vinden om mee te gaan. In een aparte bijlage vindt u meer
informatie en een aanmeldstrookje.

Belangrijke data
Juni
vrijdag 17 juni Juffenverjaardag

Waterfeest groep 3 t/m 8
woensdag 22 juni Rapporten mee
woensdag 22 juni t/m dinsdag 28 juni Rapportgesprekken
dinsdag 28 juni Doordraaimiddag

donderdag 30 juni Estafette
Alle kinderen om 12.00 uur uit
Eindfeest 16.00 uur - 20.00 uur

Juli
vrijdag 1 juli alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
maandag 4 juli en dinsdag 5 juli Musical groep 8
woensdag 6 juli Uitzwaaien groep 8
donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli Groep 8 vrij
vrijdag 8 juli 12.00 uur start zomervakantie

Namens het team een fijn weekend gewenst!!


