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Beste ouders en verzorgers,
De stamgroepavonden zijn goed bezocht, dank voor
uw belangstelling. Veel groepsleerkrachten hebben in
hun voorbereiding gekozen voor een actievere
vormgeving, minder eenrichtingsverkeer, niet alleen
maar ‘zenden’, meer interactie. Dat is goed bevallen.
En wat fijn dat dit weer ‘gewoon’ kon.

Het is mij een eer en een genoegen u de nieuwe leerlingenraad te kunnen voorstellen!

In de groepen 5 tot en met 8 hebben allereerst de klassenvertegenwoordigers van vorig

schooljaar hun ervaringen verteld. Daarna kon elk kind zich kandidaat stellen, en
mochten ze één voor één vertellen waarom ze graag dit schooljaar de belangen van hun
groep willen behartigen. Daarna volgde een geheime stemming en werd duidelijk wie
deze mooie taak dit schooljaar mochten vervullen. We zijn deze week even kort bij elkaar
geweest voor een foto, komende week gaan we er eens goed voor zitten en met elkaar
de spelregels opstellen. U zult vast nog veel van ze horen en zien!

Van links naar rechts:
● Milan, Spooky’s groep 7
● Armin, Duckcity groep 5
● Tom, Jungle groep 5
● Prince, Spotlights groep 7
● Luca, Duckcity groep 6
● Tijmen, Jungle groep 6
● Mats, Spotlights groep 8
● Finn, Spooky’s groep 8

Beestenboel bij de kleuters

In de basisbouw zijn ze op dit moment bezig met het IPC-thema Beestenboel. Naast alle
knuffeldieren die de kinderen hebben meegenomen horen daar natuurlijk echte beesten
bij! Afgelopen week waren de kippen en pony’s van Jikke en haar zussen op het
schoolplein. De kinderen mochten kijken, aaien en wie durfde mocht een rondje op de
pony’s rijden.
Er stond ook nog een uitje naar Buurderij van Dam aan de Padmosweg in Wilnis op het
programma. Op de boerderij zijn verschillende dieren te ontdekken, zoals alpaca’s,
minivarkens, geiten, vlaamse reuzen, pony’s en natuurlijk de koeien en er is een
natuurspeeltuin. De kinderen hebben ontzettend genoten en erg veel geleerd.

Buurderij van Dam is een ontmoetingsplek, echt een plek van en voor de buurt. Kinderen
gaan spelen in de natuur, medewerkers van de dagbesteding kunnen in een fijne
omgeving aan het werk, bezoekers leren over het boerenleven, vrijwilligers helpen waar
nodig en ouderen komen uit hun sociaal isolement. Voor meer informatie kunt u kijken
op www.buurderijvandam.nl.

Streetwise Cup

De Streetwise Cup is het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland. Een toernooi dat
met trots wordt georganiseerd door de Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation.
Maar het is meer dan alleen een voetbaltoernooi! Er wordt op basis van respect,
eerlijkheid, plezier en onderlinge samenwerking aandacht besteed aan het thema
Equality.
Vanuit gemeente De Ronde Venen wordt het toernooi georganiseerd voor kinderen uit
groep 7-8 door Jongerenwerk Tympaan-De Baat en Team Sportservice op het Cruyff
Court bij SV Argon. Afgelopen woensdag was het de beurt aan de meisjes. Ze hebben het
hartstikke goed gedaan, werden flink aangemoedigd door een enthousiast publiek en
zijn tweede geworden. Namens het team en alle kinderen van Vlinderbos, gefeliciteerd!!

Schoolkorfbal groep 1, 2, 3

Op zaterdag 1 oktober organiseert Korfbalvereniging De Vinken een gezellige sportieve
ochtend voor de kinderen van groep 1, 2, 3. Opgeven voor deze spelletjesochtend kan op
de website www.de-vinken.nl.

Maak kennis met tennis

Tijdens de Nationale Sportweek organiseert TV Wilnis een sportieve ochtend voor alle
jeugd in De Ronde Venen.
Wanneer en waar?
Zondag 25 september tussen 9.45 uur en 11.45 uur bij TV Wilnis (Pieter Joostenlaan 9)
Wat?
Benieuwd of tennis iets voor jou is? Kom lekker langs en neem je vader, je oma, je
vrienden mee. Iedereen is welkom.
Er zijn leuke balspelletjes te doen, maar je mag ook gewoon een balletje komen
overslaan op de baan. Er wordt gezorgd voor ballen, rackets, een ballenkanon, een
tennisbaan…. jullie zorgen voor de extra gezelligheid!
Aanmelden of meer informatie? via jeugdcommissie@tvwilnis.nl

Belangrijke data
Oktober
woensdag 5 oktober
woensdag 5 t/m zondag 16 oktober
vrijdag 7 oktober
woensdag 12 oktober
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober
November
donderdag 3 november
donderdag 10 november
dinsdag 15 november

NIO groep 8
Landelijke Kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen vrij
Boekenmarkt en inloopochtend
Herfstvakantie

Muziekavond
Algemene Oudervergadering
(met gastspreker van Kanjer)
Studiedag, alle kinderen vrij

Namens het team een heel fijn weekend gewenst!

