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Beste ouders en verzorgers,
Deze week stond in het teken van het kleuterfeest, het schoolreisje en het kamp voor
groep 7-8. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Deze activiteiten staan altijd in de
derde schoolweek gepland. Dit heeft als doel om elkaar goed te leren kennen en we
werken aan groepsvorming.

We willen alle ouders van de ouderraad bedanken voor hun hulp bij het
organiseren van alle activiteiten die deze week hebben
plaatsgevonden. Wat een werk hebben zij samen met het team verzet
om het allemaal in goede banen te leiden en te zorgen dat de kinderen
niets te kort kwamen. Ook grote dank voor de ouders die mee zijn
geweest op schoolreisje en op kamp of hebben geholpen bij het
kleuterfeest.

Kleuterfeest

Gisteren was het kleuterfeest, en wát voor een feest! De kleuters hebben eerst groep 3
t/m 6 uitgezwaaid voor het schoolreisje. Groep 7-8 was al op kamp, dus de kleuters
hadden de hele school voor zichzelf. Het thema was Beestenboel, dit is ook het
IPC-thema waar ze de komende tijd mee aan de slag gaan. De juffen deden een
toneelstukje over een verrassingsfeestje voor de jarige tijger en daarna was het tijd voor
spelletjes. In de middag stond Fritsie Duikelaar met zijn poppenkast voor de kinderen
klaar, ze hebben genoten!



Schoolreis

Onderbouw
De onderbouw ging dit jaar naar Oud Valkeveen. Bij aankomst klaarde het weer al snel
op en brak zelfs het zonnetje door. De kinderen ging met hun groepje op
ontdekkingstocht door het park. Zo was de draken-achtbaan bij veel kinderen favoriet en
werd er lekker gegild in de ooigevaar.

Middenbouw
De middenbouw is gisteren op schoolreisje naar BillyBird Park Hemelrijk geweest. We
vertrokken in onze regenkleding, maar al snel konden de jassen uit en de zonnebrillen op.
We hebben ons goed vermaakt! Angsten zijn overwonnen in de verschillende attracties,
er is geklommen en geklauterd op de vele speeltoestellen en iedereen heeft een topdag
gehad. We kijken terug op een gezellige dag!



Kamp

Groep 7-8 is op kamp naar ‘Het woelige nest’ in Hulshorst. Ze komen vanmiddag terug,
waarschijnlijk moe maar zeer voldaan. De berichten die we ontvangen zijn positief. De
sfeer is goed en de kinderen hebben het erg naar hun zin!

Stamgroepavond

Volgende week zijn de eerste stamgroepavonden. De leerkrachten vertellen u hoe een
dag op school eruit ziet, over het ritmisch weekplan en onderwijsinhoudelijke zaken. Ook
krijgen de ouders de gelegenheid tot het stellen van vragen die de stamgroep aangaan.
Op deze avond wordt tevens de nieuwe stamgroepouder gekozen en/of voorgesteld.
Over de taken van de stamgroepouder kan de groepsleerkracht u meer vertellen.

De stamgroepavond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

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



Social Schools

Deze week heeft u een mail ontvangen van Social Schools met een koppelcode
waarmee u een account kunt aanmaken op de website of de app van Social Schools en
dit account kunt koppelen aan de groep(-en) van uw kind(-eren). We zien dit veel
ouders dit al hebben gedaan.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, willen wij u vragen dit alsnog te doen. Heeft u
geen mail ontvangen van Social Schools (check ook de map Ongewenste e-mail) neem
dan contact op met Eva (administratie) dan zorgen we dat er opnieuw een koppelcode
wordt verstuurd. Bij deze koppelcode zit uiteraard instructie hoe u dit kunt doen. Als u er
niet uitkomt, helpen wij natuurlijk graag. Loop dan even binnen bij de groepsleerkracht.

Toestemming gebruik beeldmateriaal (herhaalde oproep!)

Wij willen u als ouders graag laten zien wat er op school speelt en waar we mee bezig
zijn. Dit doen we o.a. door middel van de nieuwsbrief, Social Schools, de website en social
media (Instagram en Facebook). Daarnaast willen wij met persberichten en social
media ook aan de buitenwereld laten zien waar we als Vlinderbos voor staan. Hiervoor
gebruiken we beeldmateriaal (foto’s en video’s) dat wordt gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens vieringen, schoolreisjes en projecten. Ook uw
zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zeer zorgvuldig om met
deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.

Wij zijn vanuit de wetgeving (AVG) verplicht om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Waar eerder wel of geen
toestemming voor is gegeven staat in ParnasSys. Met de komst van Socials Schools en
de nieuwe website willen wij u opnieuw vragen of u wel of geen toestemming geeft. Dit
kunt u doen via onderstaande link. Wij willen u erop wijzen dat toestemming altijd kan
worden ingetrokken of gewijzigd. U kunt dit op elk moment doen door een mail te sturen
naar administratie@vlinderbos.nl.

Klik hier om aan te geven of u wel of geen toestemming geeft voor
het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-qqRoWShoUFLDTMU_q_FYLncyBkWRyBCA7JS9D6KK1uezYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-qqRoWShoUFLDTMU_q_FYLncyBkWRyBCA7JS9D6KK1uezYg/viewform?usp=sf_link


Beleef de Techniek Driedaagse!

U heeft er vast wel van gehoord: de Techniek
Driedaagse. Ook onze school brengt een bezoek
aan dit grootse techniekfestijn. Maar, wist u dat u
op donderdagavond 29 september van 17.00 tot
20.30 uur dit techniekfeest ook zelf kunt ervaren?
Speciaal voor ouders en verzorgers (én alle
kinderen) stelt de Techniek Driedaagse haar
deuren open tijdens de Open Avond.

Volg samen technische workshops, maak
kennis met lokale technici, laat u verwonderen
over technische innovaties en ontdek alle
mogelijkheden
voor toffe technische opleidingen in de regio
bij de Opleidingen- en Beroepenmarkt! De
Techniek Driedaagse vindt plaats bij Van Vliet
Containers, Rietwijkeroordweg 33 in Aalsmeer.
U kunt parkeren voor de deur!

www.technetamstelenvenen.nl

Welkom

We hebben dit schooljaar al veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen!

Ryan, Jess, Lukas en Elliot in de Beestenboel, Haider en June in de Bijenkorf, Ataman in de
Dolfijnengroep, Agam in Duckcity, Charlotte in de Spotlights en Yasmine in de Spooky's,
van harte welkom en heel veel plezier op Vlinderbos!

Belangrijke data

September
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

Oktober
woensdag 5  t/m zondag 16 oktober Landelijke Kinderboekenweek
vrijdag 7 oktober Studiedag, alle kinderen vrij
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie

Namens het team een heel fijn weekend gewenst!

http://www.technetamstelenvenen.nl

