Nieuwsbrief
basisschool de Vlinderboom
___________________________________________________________________________
24-12-2018 t/m
4-01-2019

Kerstvakantie

15 januari
16 januari

Informatieavond
Kijkochtend

20.00-21.30 uur
09.00-12.00 uur

___________________________________________________________________________
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erstwens

itzwaaien juffrouw Linda

Juffrouw Linda uit groep
1/2 A gaat met
zwangerschapsverlof. Na
de kerstvakantie zal
groep 1/2 A in
vertrouwde handen zijn
bij juffrouw Rianne
Timmermans op
maandag en bij juffrouw
Martine van Schie op
dinsdag en woensdag.
Juffrouw Hannie is van
de partij op donderdag
en vrijdag. Tijdens
iedere dag zullen er
extra handen aanwezig zijn. Wij wensen
hen veel succes in het nieuwe jaar.
Uiteraard wensen wij juffrouw Linda een
hele fijne tijd toe en een voorspoedige
bevalling. Geniet van de nieuwe spruit!

K

Beste ouders, verzorgers,
Namens het team van basisschool
Vlinderboom wens ik iedereen hele Fijne
Feestdagen en een mooie jaarwisseling.
Op naar een leerzaam, maar vooral gezond
2019 waar wij u allen weer met plezier
ontvangen.
Geniet van een heerlijke vakantie en tot
volgend jaar.
Felix van den Bosch

S

chaatsen

Met veel plezier kijken de kinderen uit
groep 6-7 en 8 terug op het schaatsen
afgelopen maandag.
Misschien ook en
mooi tijdverdrijf voor
de komende
vakantie.

ijkochtend en Infoavond

Wij openen onze deuren weer voor nieuwe
ouders van “bijna kleuters” op 15 januari
van 20.00-21.30 uur voor een
informatieavond. Op 16 januari van 9.0012.00 uur is de jaarlijkse kijkochtend. Dan
kunnen ouders de sfeer proeven als de
school volop in bedrijf is. Kent u ouders
voor wie deze informatie van pas zal
komen, tip hen hier dan op. Dank u wel!

K

erstviering

Gisteravond beleefden onze kinderen een
fijne kerstviering. In de speelzaal waren zij
getuige van een kerstspel dat uitgevoerd
werd door kinderen van groep 7 en 8 ,
aansluitend volgde een ‘kerstdiner ‘in de
klas en afsluitend liepen alle kinderen in
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een lampionnenoptocht een korte
wandeling door de wijk.
Mede door de inspanningen
van de kerstwerkgroep , het
begeleiden van kinderen bij de
zelfgemaakte hapjes en de
belangstelling langs de route is
het een succesvolle avond
geworden.
Dank aan iedereen die zijn
steentje heeft bijgedragen.

-----------------------------------------------------

Nieuws uit de MR

Info vanuit de MR:
- uit de reactie van de Gemeente blijkt dat
er wat aanpassingen gepland worden rond
de Vlinderboom om de veiligheid te
bevorderen.
Blijft van belang zelf attent te blijven bij
het halen en brengen van de kinderen.

Fijne Feestdagen en een
voorspoedig 2019
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