
Binnenkomst leerlingen 

In de eerste nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de kinderen om 8.25 uur pas naar binnen mogen. 

Het gaat op dit moment erg goed en de kinderen zijn er ook al aan gewend. We krijgen echter nog wel 

eens de vraag waarom kinderen niet even naar binnen mogen om de tas op te hangen. De leerkrachten 

zijn ‘s morgens bezig met de voorbereidingen (klaarzetten) van de lessen. Hierna hebben de leerkrach-

ten even een kort onderling contactmoment met een kop koffie in de personeelskamer. Het is dan niet 

wenselijk dat er kinderen in de school lopen zonder toezicht. Bij regen/slecht weer geeft de plein-

wacht aan dat kinderen naar binnen mogen vanaf 8.15 uur. De pleinwacht is dan het aanspreekpunt 

vanaf 8.15 uur. Om 8.25 uur gaan de kinderen naar binnen.  

Juf Ineke 

Al jaren geeft juf Ineke muziekles aan de kinderen van de Vlinderhof. Eerst aan alle kinderen, later 

alleen nog aan de kinderen van groep 1 t/m 4.  

Juf Ineke heeft te kennen gegeven met pré-pensioen te willen gaan. Dat betekent dat ze vanaf nu 

geen les meer zal geven op onze school. Voor de herfstvakantie zullen we samen met de kinderen af-

scheid nemen van juf Ineke. Voor de muzieklessen maken we dit schooljaar gebruik van de methode  

1-2-3 Zing. Deze gaan we ook gebruiken voor de muzieklessen in de groepen 1 t/m 4.  
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Onder voorbehoud van typefouten. 

Kinderboekenweek 2019 

‘Reis mee!’ is het thema van de Kinderboekenweek 2019. 

Van 2 t/m 13 oktober zullen we hier als school ook veel aandacht aan  

besteden. De groepen krijgen donderdag een prentenboek cadeau.   

 

Als afsluiting organiseren we op donderdag 10 oktober een landenlunch.  

Iedere klas heeft een land als thema: 

 

Groep 1-2: Nederland  

Groep 3-4: Duitsland  

Groep 5-6: Frankrijk 

Groep 7-8: Italië 

 

De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee. De lunch wordt verzorgd. De kinderen nemen wel  

drinken en fruit mee voor de pauze van 10:00 uur. 

De kinderen mogen spulletjes meenemen passend bij het thema ‘op reis’ en van het desbetreffende 

land van de groep.  



Oproep! 

We starten op vrijdag 4 oktober met creatief.  

Wie vindt het leuk om te helpen bij groep 3 t/m 8 (12:45 t/m 14:15)? 

Graag opgeven bij juf Maaike 

 

Alvast bedankt! 
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AVG-formulier 

Vorig schooljaar hebben we alle ouders gevraagd om het zgn. AVG-formulier in te vullen. Hierop kunt u 

aangeven hoe we als school moeten omgaan met de foto’s van uw kind(-eren). Mogen ze bijvoorbeeld 

gebruikt worden op onze website en social media? Of heeft u liever alleen de foto’s op het besloten 

deel van de website/schoolapp? 

Omdat sommige ouders gedurende het schooljaar hebben ontdekt wat hun keuze tot gevolgen heeft, 

hebben we gemeend nogmaals alle ouders om hun toestemming te vragen. Nog een andere reden om 

het formulier weer mee te geven is dat we willen vragen of u uw gegevens in een adressenlijst mag 

komen te staan, die verspreid wordt onder alle ouders. Een aantal ouders heeft ons gevraagd om zo’n 

adressenlijst. Deze mogen we zonder uw toestemming niet zo maar verspreiden. 

Volgende week zullen de kinderen het formulier meekrijgen en we willen u verzoeken het dan zo snel 

mogelijk weer in te leveren bij de leerkrachten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Dierendag 

Vrijdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen vanaf 08:15 - 08:45 hun dier buiten laten zien. 

Daarna gaan de dieren met de ouders mee naar huis. De kinderen mogen wel een knuffel meenemen 

naar school.  

Studiemiddag dinsdag 1 oktober 

Het team heeft a.s. dinsdag 1 oktober een  

studiemiddag. Alle kinderen zijn deze dag om 

12.00 uur vrij! 

Huiswerk 

Groep 6,7 en 8: topo-toets 2 op 17 oktober. 

Groep 5 en 6: Blink toets 1 op 8 oktober. 

SchoolApp 

In de bijlage vindt u de uitleg voor het installeren van de SchoolApp op uw telefoon. We zouden het 

erg op prijs stellen als alle ouders de SchoolApp hebben geïnstalleerd. Zo kunnen we ouders snel berei-

ken d.m.v. een pushbericht en kunt u als ouder foto’s, informatie e.d. vinden van de groepen. Mocht 

het u niet goed lukken dan kunt u op school terecht. We helpen u graag. Op dinsdag en vrijdag is Den-

nis in principe aanwezig op de Vlinderhof. Loop gerust binnen als u er niet uitkomt.  

Bijlagen nieuwsbrief 

Nieuws vanuit de MR en OWG 

Uitleg installatie SchoolApp smartphone 


