Nieuwsbrief
basisschool de Vlinderboom
___________________________________________________________________________
03 oktober
04 oktober
04 oktober
05 oktober
06 oktober

Start Kinderboekenweek
OR vergadering
MR vergadering
Staking personeel PO
Onderbouw vrij

20.00 uur
20.00 uur
School dicht

___________________________________________________________________________

K

inderboekenweek 2017

Wij openen de Kinderboekenweek op
dinsdag 3 oktober samen de kinderen in de
speelzaal. Tijdens de boekenweek wordt in
elke klas extra aandacht besteed aan
lezen en boeken. Op vrijdag 13 oktober
sluiten we de Kinderboekenweek op een
speciale manier af. De juffen gaan een
‘gruwelijk eng’ verhaal voorlezen, maar
niet in hun eigen klas.
Verder is er op deze vrijdag ook een
“Kleedjesmarkt” voor
Vlinderboomkinderen van groep 5 t/m 8.
van 13.45 uur - 14.45 uur in de speelzaal.
Hiervoor krijgen de betreffende klassen nog
een brief mee naar huis met meer
informatie.
We gaan er met zijn allen een spannende
maar leuke tijd van maken.

S

taking 5 oktober

Komende donderdag zijn de scholen van
INITIA dicht en dus ook de Vlinderboom.
Wij informeerden u daar al enkele malen
over.
Deze dag is een groot deel van onze
collega’s te vinden in Den Haag waar het
primair onderwijs uitgebreid zal laten
weten dat het tijd wordt dat het onderwijs
de aandacht krijgt die het verdient. De
toenemende werkdruk ( waaronder de

stijgende groepsgrootte )en de ruim
achterblijvende salarissen met
vergelijkbaar gevraagd opleidingsniveau.
Laten we hopen dat deze dag van de Leraar
de aandacht van de politiek krijgt die het
verdient. U en uw kinderen zijn er bij
gebaat, net als onze collega’s .

N

ieuws uit de MR

Het schooljaar is alweer een
paar weken oud. Ook de MR
heeft zijn eerste vergadering
er al weer opzitten. Wat doet
de MR nu eigenlijk? Dat is
niet altijd duidelijk en daar
willen we graag verandering in brengen.
De medezeggenschapsraad is een wettelijk
ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en
leerkrachten meedenken over het beleid
van de school. De MR heeft vaak een
adviserende, maar zeker ook wel eens een
beslissende rol in beleidszaken. De MR
mag eigenlijk elk onderwerp betreffende
het beleid van school ter sprake brengen.
Aangezien de Vlinderboom onderdeel
uitmaakt van Stichting Initia hebben we
ook nog een Gemeenschappelijke MR. Ook
hierin zijn ouders vertegenwoordigd.
Onze MR bestaat uit vier personen. Twee
leerkrachten: Ilse van Gils en Jose
Verdaasdonk en twee ouders: Mark
Beekers en Bas van Aerle.
Waar hebben wij het de eerste vergadering
over gehad? Allereerst heeft de MR allerlei
regelementen die ieder jaar met elkaar
doorgenomen worden, hierin staan
bijvoorbeeld afspraken over hoe we
vergaderen en besluiten nemen. We
hebben gesproken over de
schoolontwikkelingsplannen van de
Vlinderboom voor komend schooljaar.
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Verder vinden we het heel belangrijk om te
weten wat er speelt onder ouders en
teamleden. Voor komend jaar is ons doel
om dat lijntje wat korter te krijgen.
Onze volgende vergadering is woensdag 4
oktober, i.v.m. de staking op 5 oktober is
deze vergadering verzet. De vergaderingen
zijn altijd openbaar, vertrouwelijke
stukken worden niet openbaar behandeld.
U bent altijd van harte welkom om een MR
vergadering bij te wonen.
Heeft u vragen over het beleid van de
Vlinderboom, dan kunt u contact opnemen
door te mailen naar mr@vlinderboom.nl of
u spreekt een van de MR-leden aan.
Wellicht tot ziens!
Mark, Bas, Ilse, José

A A
ctie !

ctie !!!!

A

ctie!!!!!!

Het bericht hieronder is van onze collega
juffrouw Roxanne. Wij steunen van harte
dit initiatief en dragen dit initiatief als
school een warm hart toe.
Wij hopen dat voor u hetzelfde geldt.

te bouwen, maar daar is veel geld voor
nodig. Mijn broer is daarvoor een actie
gestart geld in te zamelen om hun werk- en
leefplekken weer op te bouwen. Het Rode
Kruis deelt tentdoeken en drinkwater uit,
maar veel collega’s en vrienden met
gezinnen hebben nog geen bed om in te
slapen. Daarom vraag
ik u om tot en met
woensdag 10 oktober
zoveel mogelijk lege
statiegeldflessen op
school in te leveren,
zodat er een mooi
bedrag kan worden
opgehaald voor de wederopbouw van o.a.
zijn woon- en leefomgeving.
Bedankt!
Met lieve groeten, mede namens broer
Marnix,
Juffrouw Roxanne

D

ata Eerste Communie gewijzigd

F

lessenactie voor Sint Maarten

Het is u vast niet ontgaan dat in de nacht
van 16 september (lokale
tijd) een hevige orkaan
woedde boven het eiland
Sint Maarten. Marnix, de
broer van mij ( juf Roxanne)
woont daar al enkele jaren
en ook hij is al zijn bezittingen
kwijtgeraakt; huis, kleding, auto ed. Ook
van het restaurant, de bar en het hotel
waar hij werkte is weinig tot niets
overgebleven. Marnix liet weten dat hij de
afgelopen week heel druk bezig is geweest
met het zorgen voor elkaar en het ruimen
van puin. Zo heeft hij dagelijks in een
primitieve buitenkeuken voor 80 mensen
gekookt. Nu is het tijd om weer naar de
toekomst te kijken. Iedereen op het eiland
heeft ontzettend goede wil om alles weer op

Vanwege de Meivakantie en op verzoek van
ouders zijn de data voor de Eerste
Communie gewijzigd.
Die zijn nu:
Molenschot: 20 mei 2018 (Pinksteren)
Dongen:
27 mei 2018
Rijen:
3 juni 2018
(namens de Eerste Communiewerkgroep en
de pastores)

S

choolhandbal 2017

De herfstvakantie komt al
weer in zicht! Dat
betekent ook dat het
schoolhandbaltoernooi er
aan zit te komen. Dit jaar kunnen de
kinderen van groep 6 t/m 8 zich hiervoor
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inschrijven middels het opgavenformulier.
Ook zijn we op zoek naar coaches voor de
teams.
De formulieren om je op te geven worden
vandaag mee naar huis gegeven.
Dus heb je zin in een sportieve dag met je
klasgenoten…doe dan mee!!

J

eugdenquête 0 t/m 11 jaar

De GGD Hart voor Brabant heeft eind
september een jeugdenquête verstuurd
naar ruim 33.000 ouders van kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit
deze enquête gaan over de gezondheid,
leefstijl en woonomgeving van de kinderen.
Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe
mee, uw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kunt u
vinden op www.ggdmonitor.nl.

Bijlagen:
- Kinderbingo 30 sept
- GGD enquête flyer

Een prettig weekend
gewenst!
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