Nieuwsbrief
basisschool de Vlinderboom
_________________________________________________________________________
Kerstvakantie 25 dec t/m 5 jan
09 januari
10 januari
10 januari

Infoavond nieuwe leerlingen
Kijkochtend nieuwe leerlingen
OR vergadering

20.00 – 21.30 uur
09.00 – 12.00 uur
20.00 uur

__________________________________________________________________________

N

ieuwtjes personeel

Juffrouw Roxanne is aan het genieten van
haar zwangerschapsverlof. Wij wensen
haar een fijne tijd toe en veel succes en
geluk in de periode die komt. Juffrouw
Marie -José Moesman gaat haar in groep 8
vervangen. De kinderen hebben inmiddels
al kennis gemaakt. Een nieuw gezicht:
Juffrouw Marion Delissen komt op
maandag in groep 6 en neemt daar de
werkzaamheden van juf Roxanne over.
Juffrouw José is helaas nog niet hersteld,
maar komt na de vakantie weer af en toe
een uurtje proberen.
Juffrouw Femke van den Broek, leerkracht
van basisschool Achterberg begint haar reintegratie bij onze groep 5. Zij zal daar wat
ondersteunende activiteiten gaan
verrichten waarvoor na de vakantie
afspraken gemaakt worden. Een “oude
bekende”: juffrouw Pleun Buster komt de
kleutergroepen versterken vanaf januari.
Juf Hannie is al enkele weken ziek en zal
naar verwachting in januari nog niet
beginnen. Juf Eva werkt dan volledige
weken.

S

chaatsen groep 6-7-8

die zin zijn we als school de organisatie
van Dongen – Ice dankbaar voor de
gelegeneheid. Met sponsoring van de en
een kleine bijdrage van de school hebben
de kinderen een heerlijk uurtje op het ijs
doorgebracht. Op een enkele blauwe plek
na, heeft iedereen het heelhuids doorstaan.

K

erstviering

Leerkrachten en
kinderen in hun
mooiste kleding, een
kerstman en
gezelligheid…dat was
de kerstviering van
donderdagavond.
Lekker samen eten in de groep, een formeel
dansje op de dansvloer en met de groep op
de foto. In de aanloop naar de Kerst een
verhaal, op vrijdag nog wat liedjes en
filmpjes. De school prima versierd. Dank
jullie allen ( ouders voor hapjes,
werkgroep-ouders en kinderen) voor deze
mooie avond.

Afgelopen maandag
zijn de leerlingen van
groep 6 t/m 8 gaan
schoolschaatsen. Dit
jaarlijks terugkerend
fenomeen “valt” altijd
goed in de smaak en in
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Deze verkeerspoppen zijn
belangrijk om
verkeersdeelnemers erop
te attenderen rustig te
rijden en extra uit te
kijken. Dus we hopen dat
degene die de pop in bezit
heeft wellicht een grap
heeft willen uithalen, maar we zien de
oranje Victor Veilig graag terug.

A

angifte

Van de vermissing hebben we uiteraard
ook aangifte gedaan, omdat het zo maar
zou kunnen dat iemand de pop
daadwerkelijk heeft ontvreemd.
Heb je een tip over de vermoedelijke
‘dader’, dan horen wij dat graag.

F F
ijne

eestdagen

Beste ouders, verzorgers,
Naast een fijne vakantie wil ik ook
iedereen, betrokken bij de Vlinderboom,
hele fijne Feestdagen wensen en een
heerlijke Jaarwisseling.
Voor het Nieuwe jaar 2018 wens ik
iedereen alle goeds en gezondheid bovenal.
namens de collegae,
Felix van den Bosch,
Directeur

V

erkeersmaatje: missing in action

Onze oranje verkeersmaatje Victor Veilig is
sinds maandagochtend 18 december
vermist. We nemen aan dat hij niet eerder
op vakantie is gegaan dan dat de scholen
uit zijn, dus vragen wij ons af wie hem
heeft meegenomen?

C

arnaval Mededeling

Het lijkt nog ver weg maar…..Wij willen
ieder vast op de hoogte brengen van een
aanpassing in het rooster i.v.m. Carnaval.
Donderdagavond 8 februari is er voor groep
5 t/m 8 een carnavalsavond gepland van
18.30-20.30 uur. Als gevolg hiervan zullen
alle kinderen vrijdagmiddag 9 februari om
12.00 uur vakantie krijgen!
Hopend jullie voldoende op de hoogte te
hebben gebracht,
Groetjes werkgroep carnaval

Prettige Kerstdagen en
een goed 2018!
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