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Beste ouders en verzorgers,
Het ziet er naar uit dat wij maandag alle kinderen en collega's weer fit en vrolijk op school
zullen gaan ontvangen en daar zijn we erg blij om én dankbaar voor, want zoiets is niet
vanzelfsprekend tenslotte.

De teamleden hebben deze week al het nodige werk
verzet aan de inrichting, de voorbereiding van de lessen,
de planningen en nog veel meer. Gisterenochtend
waren we bij elkaar om onze vakantie-avonturen te
delen en de koers voor dit schooljaar met elkaar af te
stemmen.
Eén van de bespreekpunten is geweest de keuze van
een ander, beter functionerend digitaal
communicatiemiddel dat we in plaats van Klasbord
gaan invoeren. U hoort daar zeer binnenkort meer over,
en ontvangt nu dus geen nieuwe inlogcodes voor
Klasbord. Deze ochtend sloten we gezellig af met een
gezamenlijk lunch.

Verkeerssituatie bij het hek
Enige tijd geleden hebben wij geconstateerd dat er regelmatig ouders en kinderen op
het fietspad staan bij het uitgaan van de school. Bij het passeren van fietsers en
brommers ontstaat zo regelmatig een gevaarlijk situatie. Wij hebben de gemeente
hierover om advies gevraagd, men is de situatie kort voor de vakantie komen bekijken.
Hieronder treft u het antwoord van hen aan.

Het is niet de bedoeling dat de ouders op het fietspad blijven staan, dit moet duidelijk
gecommuniceerd en aangegeven worden. Het probleem is in onze optiek vooral het
gedrag van ouders. Bij de afdeling verkeer zijn wij geen voorstander van een extra hekje.
Het plaatsen daarvan kan een barrière vormen om met (bijvoorbeeld) de (bak-)fiets
het schoolplein op te gaan. Dit willen wij juist niet. Daarnaast kunnen dit soort hekjes zelf
gevaarlijke situaties creëren en zorgt het ervoor dat de openbare ruimte snel overvol
raakt. Dit proberen wij te vermijden.

Er is genoeg ruimte op het speelplein voor de ouders en zij kunnen hun kinderen hier
opwachten.

Team Visie & Advies De Ronde Venen



Nieuwe vakleerkracht Bewegingsonderwijs
We hebben het geluk gehad kort voor de grote vakantie een nieuwe gymleraar aan te
kunnen trekken. Hij stelt zich hierbij vast even aan u voor.

Hallo allemaal!
Mijn naam is David Ottevanger ik ben 24 jaar oud en ik
ga komend schooljaar beginnen als leraar
bewegingsonderwijs op Vlinderbos, waar ik alle
groepen gymles mag geven. Ik ben vorig jaar
afgestudeerd aan de ALO Amsterdam. Ik werk al een
lange tijd met kinderen onder andere op een
naschoolse opvang in Mijdrecht. Verder geef ik ook met
veel plezier padelles in Vinkeveen en Overveen. Het
aanleren van sporten en het leren samenwerken van
kinderen is mijn passie. Ik kijk heel erg uit naar komend
jaar!
Met sportieve groet, David Ottevanger

Corona
Op dit moment loopt het aantal coronabesmettingen na een piek in de zomer gelukkig
weer flink terug. Toch is corona nog niet verdwenen en willen we iedereen vragen om
alert te blijven op klachten die horen bij het coronavirus. Zelftesten voor de kinderen zijn
nog altijd beschikbaar via school, aan te vragen via de administratie. In een aparte
bijlage vindt u de meest actuele beslisboom (7 juli 2022). Bij twijfel kunt u altijd naar
school bellen om te overleggen.

Luizencontrole
Het luizenvrij houden van de kinderen is altijd een verantwoordelijkheid van de ouders.
Daarom hebben we enige tijd geleden besloten de luizencontrole op school af te
schaffen. We gaan er vanuit dat ouders hun kind(-eren) regelmatig controleren op
hoofdluis. Het hoort er net zo bij als handen wassen voor het eten, tanden poetsen na het
eten, douchen na het sporten, enz. Wanneer de kinderen thuis regelmatig goed
gecontroleerd worden, is controle op school niet meer nodig. We willen u vragen uw
kind(-eren) dit weekend goed te controleren.

Voor meer informatie over het controleren en de behandeling van hoofdluis verwijzen wij
u naar de volgende link: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis


Belangrijke data

Augustus
maandag 22 augustus Eerste schooldag schooljaar 2022-2023
maandag 29 en dinsdag 30 augustus Schoolfotograaf

September
woensdag 7 t/m vrijdag 9 september Schoolkamp groep 7-8
donderdag 8 september Kleuterfeest

Schoolreisje groep 3 t/m 6
dinsdag 13 september Stamgroepavond groep 3-4
donderdag 15 september Stamgroepavond groep 5-6
maandag 19 september Stamgroepavond groep 1-2
donderdag 22 september Stamgroepavond groep 7-8

Namens het team nog
een heel fijn weekend gewenst

en tot maandag!


