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13oktober
13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek
Kleedjesmarkt ( boeken markt )
gr 5 t/m 8
Herfstvakantie

16 t/m 20 okt

13.45 uur - 14.45 uur

___________________________________________________________________________
5 oktober ’17

C

G

roepsgrootte kleuterbouw

ode rood

Daar was zeker gisteren
sprake van, op het moment dat zo’n
60.000 collega’s uit het basisonderwijs
bijeen waren in Den Haag om te laten
weten dat het onderwijs gebukt gaat onder
een fors hoge werkdruk en een dreigend te
kort aan leerkrachten o.a. als gevolg van
een fors verschil in salaris in vergelijking
met gelijk geschoolde HBO + beroepen.
Het onderwijs verdient beter. Zij zorgen
voor de basis van onze toekomstige
beroepsgroep.
De steun, hulp en aandacht van ouders is
daarbij onontbeerlijk. Wij bedanken iedere
ouder dan ook voor de opvang van de
kinderen en de morele support.

W

ebsite
‘under construction’

de website www.vlinderboom.nl krijgt een
update. Benieuwd naar het resultaat,
neem dan af en toe een kijkje.

P

Alle begrip voor de mogelijke zorgen van
ouders. Het toenemende aantal kleuters
heeft ook nadrukkelijk onze aandacht. Dat
had bij de totstandkoming van de wijze
waarop leerkrachten konden worden
ingezet al en dat zal ook zo blijven. De
extra handen van juf Kelly worden zo goed
mogelijk ingezet en net als vorig schooljaar
zullen we in gaan zetten op de hulp van
een onderwijsassistent. U hoort daar
ongetwijfeld meer over.

D

yslexie onder de knie!

Heeft jouw kind moeite met lezen en
schrijven? Vanaf 15 oktober kunnen
ouders en kinderen samen een (gratis)
online dyslexie-training volgen. Bouw aan
zelfvertrouwen met leuke oefeningen en
handige tips. Op 15 november organiseert
Bibliotheek Theek 5 samen met
Oudervereniging Balans een bijeenkomst
over dyslexie in Bibliotheek Oosterhout.
Wissel ervaringen uit en doe nieuwe
inzichten op. Voor kinderen zijn er leuke
activiteiten. Bezoek
http://www.theek5.nl/iguana/www.main.
cls?surl=dyslexie om aan te melden.

ortemonnee ???????

Gevonden, in de buurt van de
fietsenstalling een portemonneetje met
inhoud. Deze is af te halen op het
directiekantoor.

b.s. de Vlinderboom – Hortensiastraat 2 – 5102 XS Dongen – T 0162-312050
E vlinderboom@vlinderboom.nl – www.vlinderboom.nl

Nieuwsbrief
basisschool de Vlinderboom

E

erste blok 2017-2018 KunstKanjers

(naschoolse activiteiten)
Heb jij thuis een kanjer die houdt van
dans, muziek, beeldende kunst of
theater/musical? Neem dan
snel een kijkje op
www.kunstkanjers.nl .
Vanaf 6 november begint
namelijk het eerste blok met
naschoolse activiteiten van
dit schooljaar! Zes weken
lang kunnen de kinderen op dezelfde tijd
en locatie (diverse basisscholen in Dongen)
een culturele activiteit volgen.
Je betaalt slechts €15,- voor 6 lessen.
Dit blok worden de volgende cursussen
aangeboden:
Danskriebels, dans voor groep 1-2-3,
locatie Heilig Hartschool.
Toneelkriebels, toneel voor groep 3 t/m 6,
locatie De Biezenkring.
Zentangle, een beeldende activiteit voor
groep 3 t/m 8 locatie Achterberg.
Meld je kanjer aan via
www.kunstkanjers.nl

Ieder jaar helpen wij veel kinderen, ook
in DONGEN; daarvoor zijn vrijwilligers
hard nodig! In verband met een stijgende
werkdruk zoeken wij voor onze
organisatie op korte termijn secretariële
medewerkers. In de bijlage treft u
uitgebreide informatie hierover aan.

J

umbo actie

De spaaractie van Jumbo
heeft onze aandacht en is
gericht op de aanschaf
van spelmateriaal.
Jumbo verdeelt over
Brabant 4800 euro. Het
zou mooi zijn als wij er
een graantje van mee
zouden kunnen pikken.

Bijlagen:
- Flyer KunstKanjers 1e blok
- Stichting Leergeld zoekt vrijwilligers

S

tichting Leergeld West-Brabant Oost

zoekt vrijwilligers.
Steeds meer kinderen kunnen om
financiële redenen niet meedoen aan
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes
heel normaal zijn. De huidige bestaande
voorzieningen van gemeenten en
particuliere organisaties zijn niet altijd
toereikend om iedereen bij te staan.
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
springt hier op in door op een duurzame
manier te investeren in de participatie van
deze kinderen, die zonder extra steun aan
de zijlijn van de samenleving terecht
dreigen te komen.

Een prettig weekend
gewenst!

Ieder kind mag
meedoen!
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