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Nieuw(s)jaar!
2018 is afgesloten en we gaan een nieuw jaar in. De eerste schooldag
van 2019 opende we voor het eerst feestelijk op het schoolplein!
Met alle kinderen van het Kindcentrum hebben we ’s ochtends geproost
op het nieuwe jaar. Een nieuw jaar met ook twee nieuwe medewerkers,
juffrouw Nicole en juffrouw Sanne. Juffrouw Nicole komt ter vervanging
van het zwangerschapsverlof van juffrouw Dieuwertje. Juffrouw
Dieuwertje hoopt een deze dagen te bevallen van een zoontje.
Juffrouw Sanne is onze onderwijsassistent. Zij komt de kinderen met een speciaal arrangement begeleiden.
Daarnaast is ze als extra versterking van juffrouw Nancy, onderwijsassistent, aanwezig. Alle groepen krijgen
begeleiding van juffrouw Nancy en Sanne op maandag, dinsdag en donderdag. De onderwijsassistentes hebben
een nieuwe werkplek gekregen. Deze werkplek is boven op zolder waar voorheen de logopedie zat. De
logopedie is verhuisd naar beneden tegenover het lokaal van groep 6.
Dit schooljaar gaan we met het gehele team tijdens de leerteam- sessies aan de slag om de zelfstandigheid van
de kinderen te vergroten en gaan we bekijken of het mogelijk is, om naast groepsoverstijgend lezen, ook met
het vak rekenen aan de slag te gaan.

Nationale voorleesdag
Op woensdag 23 januari is het weer Nationale
Voorleesdag.
Dit jaar besteden we hier met de kleuters en
peuters weer aandacht aan. De juffen gaan bij een
andere groep voorlezen en aansluitend wordt er
samen fruit gegeten. We gaan er een gezellige
ochtend van maken.
Er is GEEN ontbijt. Dit staat fout op de kalender!

Wijkontwikkelingsplan
Op 17 december was de tweede bijeenkomst van het wijkontwikkelingsplan. Hatice (MR oudergeleding) neemt
deel namens ons Kindcentrum. Deze avond stond het thema ‘Vastgoed’ centraal. Onderstaande tekst is
afkomstig uit het verslag.
Functies voor de kerk
Concept, verbouwen naar wooneenheden met ouderen met dementie (12) en jongeren (8) met autisme.
Uitgangspunt: Mensen uit de directe omgeving. Jongeren krijgen een deelopleiding om diverse taken op zich te
nemen, zodat de verpleegkundigen meer tijd hebben om echte zorg te verlenen. Concept wordt ook in Waalre
uitgerold in een oud klooster. Er zijn wat haken en ogen, verwarming van het gebouw, ontsluiting,
wijkontwikkelplan. Uitgangspunt is: Als Houta het wil verbouwen, wil Futuris het huren tegen de huuropbrengst
van de huurders van de wooneenheden. Gaan daarbij uit van sociale woningbouw. Daarnaast
dagbestedingsprogramma voor bewoners, maar ook met toegang voor ouderen/mensen met een beperking in
de wijk. Mogelijk een combinatie tussen dagelijkse maaltijden en eetvoorziening voor wijkbewoners. Doopvont
blijft zoals het is. Deze ruimte kan door de wijk worden ingevuld. Suggesties zijn welkom. Bv ruimte voor buurt
met koffie. Daarnaast proberen ruimtes te verhuren aan bijvoorbeeld lokale zorgverleners (fysio, bloedprikken).
Overlast met betrekking tot de oude loodsen aan Bleekvelden
Gemeente is in overleg met de drie eigenaren: Harks, Hezemans en Gamma. Er wordt gekeken naar een
totaalplan voor herontwikkeling. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden om Harks en
Gamme te verplaatsen.
Handhaven TMSG op de huidge locatie
Een belangrijke voorwaarde om activiteiten op de Bleekvelden 21 mogelijk te maken, is dat er een visie
ontwikkeld moet worden voor het totale gebied.
Verplaatsen garage en tankstation Goorstraat/Sluisstraat
Er wordt nu ondere gekeken naar verplaatsen, waar ook de eigenaar voor open staat. De vraag is allen wat de
kosten daarvan worden. Hierover wordt op dit moment met de eigenaar gesproken. Vervolgens gaat de
gemeente ook het gesprek aan met de eigenaar van het tankstation aan de Sluisstraat.
Garageboxen Pessershof
Toekomst: Nette omgeving. Bestraat, mooi geschilderd. Gevoel van onveiligheid wegnemen. Onderdeel van de
ontwikkelingen van de Aldi, bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor de Aldi. Woningen voor ouderen wordt
genoemd.
Handhaven dienstencentrum en opname functies ’t Braokes Huukske, de Borgh en Toernooiveld 10
Gemeente ziet mogelijkheden voor herontwikkeling rondom de Borgh en het Dienstencentrum. Meer groen,
woningen voor ouderen.
Gymzaal de Vlinder is al vaker besproken, maar waneer die weg zou zijn ontstaat er meer ruimte voor
herontwikkeling. Vanuit de wijk is er geen tot weinig draagvlak voor het verwijderen van de gymzaal. Als alles
blijft staan en niemand wil verhuizen, zijn de mogelijkheden voor herontwikkeling zeer beperkt.
Vanuit de Viking zou men graag meer verbinding zoeken met Braokes Huukske en school. Speeltuinpad
gebruiken als verbinding, winkeltje meer professioneel runnen met behulp van de Borgh. Verplaatsen van de
Speeltuin richting Braokes Huukske kan een optie zijn (gezamenlijk gebruik met beheer van De Brogh).
Behoud van supermarkt aan Sint Jozefplein
&
Herontwikkeling winkelstrip en bovenwoningen Mierloseweg
Herontwikkeling van winkels en bovenwoningen zodat met name de ouderen daar hun boodschappen kunnen
blijven doen.
De volgende bijeenkomst staat het thema: Openbare Ruimte centraal. Deze bijeenkomst is afgelopen dinsdag
geweest. Alle verslagen kunt u lezen op www.wijkbraakhuizen.nl onder het kopje ‘wijkontwikkelingsplan’.

Jarigen
Van de maand januari
8 jan
9 jan

13 jan
14 jan
21 jan
24 jan
26 jan
30 jan
31 jan

Beyza
Rana
Larsson
Tijn (& BSO)
Efe
Kadir
Amber (& BSO)
Mete
Emir
Vanessa
Milo (Dagopvang)
Çinar

Van harte gefeliciteerd!!

Welkom in het kindcentrum
Basisschool: De afgelopen weken zijn er verschillende leerlingen bijgekomen. Wij wensen Mark-Jayden,
Demir, Erik, Lena, Rana en Tijn een hele fijne schooltijd toe op BS de Vlinder.

BSO/TeenZ:
Erik is nieuw bij de BSO gekomen, welkom Erik!
Tijn is 4 geworden en zit voortaan ook bij de BSO, veel speelplezier gewenst Tijn!
Indy en Femke zijn 10 geworden en komen voortaan naar de TeenZ, welkom dames!

Peuteraanbod: Rink, Stef en Helena zijn deze maand gestart op het peuteraanbod van het Kindcentrum.
We wensen ze veel speelplezier!

Dagopvang: Vorige week hebben we er een nieuw baby'tje bij gekregen. Welkom Jim op de babygroep. En
welkom Amira op de peutergroep. Heel veel plezier bij ons!

Nieuws van de basisschool

Studiemiddag a.s. maandag
A.s maandag hebben we een studiemiddag de school is om 12.30 uur uit.
Deze middag komt onze bestuurder, Wim Klaassen, langs om in gesprek te gaan met het team. Jaarlijks komt
Wim op bezoek bij alle Eenbesscholen. Hij hoort graag van de teams hoe zij het op de werkvloer ervaren en wat
hij mee kan nemen ter verbetering.
Daarnaast gaan we kennismaken met diverse ICT-tools die we in de klas direct kunnen toepassen.

Oud leerkracht Agnes overleden
Wellicht hebben diverse ouders nog les gehad van juffrouw Agnes.
Agnes Blankers is op 28 december 2018 in de leeftijd van 89 jaar overleden. Agnes heeft ontzettend veel jaren
les gegeven op de Vlinder. Wij wensen de familie ontzettend veel sterkte toe.

Leerlingenraad
Afgelopen maandag is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen.
Dit keer hebben we een vervolg stap gemaakt voor het ‘Groen Schoolplein’. De kinderen zijn bezig met een
ontwerp voor het schoolplein. De vorige keer hebben we ontzettend veel ideeën verzameld. En nu zijn ze een
plattegrond aan het ontwerpen.
De kinderen willen graag langer buiten spelen tijdens de pauze. Nu gaf juffrouw Wendy aan dat de schooldag
dan ook langer wordt. Dit vonden de kinderen dan weer niet fijn. Dus ze hebben ervoor gekozen om de
schooltijden toch zo te houden.
Mara had als idee om een ideeën muur te maken, zodat de kinderen van de leerlingenraad tussendoor daar
alvast ideeën kunnen ophangen. Deze muur is direct gemaakt op de kamer van juffrouw Wendy. Heb je een
idee? Geef dit door aan de kinderen van de leerlingenraad.

Wist u dat:
De luizencontrole van vrijdag 11 januari is verplaatst naar vrijdag 25 januari.
Donderdag 24 januari er weer een koffie-uurtje is. Alle ouders zijn van harte
welkom in de personeelskamer van 8.30 tot 9.30 uur.
Woensdag 30 januari er weer een open podium is. Iedereen is van harte welkom
in ’t Vlinderhof van 11.15-12.15 uur.
Donderdag 31 januari het de Dag van de directeur is.
Dinsdag 12 februari is er weer een EHBO avond voor alle ouders. Deze avond
start om 19.30 uur.

KiVa thema 4 Onderbouw ‘Iedereen is uniek’
Thema 4: ‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. Jullie kinderen kijken naar de
gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen groep,
maar ook met kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!

KiVa-regel:
We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal

KiVa thema 4 Bovenbouw ‘Plagen, ruzie of pesten’
We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor iedereen het geval.
Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om onderscheid
te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren jullie kinderen dit verschil te herkennen.
We bespreken verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds
duidelijker wordt.
KiVa-regel:
We willen dat pesten stopt!

Gezocht: Medezeggenschapsraad-lid!
De oudergeleding van MR van de Vlinder is op zoek naar een gemotiveerde ouder, die zitting wil nemen in
de medezeggenschapsraad. Hatice Bilici neemt naar vele MR-jaren aan het eind van dit schooljaar afscheid.

.

Wat is een MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs
te maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen
in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en
ouders. Als lid van de MR kunt u namens de achterban ( = de andere ouders) spreken.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
die waarover de MR eerst advies moet geven;
die waarvoor instemming van de MR vereist is;
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te
informeren.

Wat vragen wij van u?
Interesse in schoolbeleid en schoolregels
Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken).
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar).
Een kritische en open houding.

Lijkt het u wat om de MR komen te versterken?
Mail dan naar meneer Ties (ties.vangog@eenbes.nl). U kunt natuurlijk ook even langslopen.
U ontvangt dan een kandidaatsstellingsformulier. De kandidaatsstellingformulieren met motivatie moeten
voor maandag 11 februari weer worden ingeleverd. Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien
meerdere personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de
kandidaten. Mocht het zo zijn dat slechts 1 persoon zich verkiesbaar heeft gesteld, dan wordt deze persoon
automatisch het nieuwe MR-lid.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Dat kan, u kunt
meneer Ties of meneer Johan aanspreken. Meer informatie over de MR is op de website te vinden

Nieuws van het Peuteraanbod

Nationale voorleesdagen
Op 23 januari starten de nationale voorleesdagen.
Het prentenboek van het jaar heeft als titel “Een huis voor Harry” en is
geschreven door Leo Timmers.
Samen met de peutergroep en groep 1 en 2 van de basisschool besteden we die
week veel aandacht aan het prentenboek en aan voorlezen.
Het peuteraanbod blijft het belangrijk vinden dat er iedere dag aan peuters
wordt voorgelezen. Het vergroot de woordenschat van de peuter en het is altijd
een goed moment om de taalontwikkeling te stimuleren.

Nieuws van de BSO/TeenZ

Buurtsportcoach bij de BSO/TeenZ
Vanaf 1 januari 2019 hebben we 3 nieuwe buurtsportcoaches binnen Geldrop/Mierlo. Deze buurtsportcoaches
zijn in het totaal voor 16u binnen Korein Kinderplein Geldrop/Mierlo aan het werk.
De sportcoaches verzorgen leuke, uitdagende sportactiviteiten voor de kinderen. Iedere Maandagmiddag zal
Anouk aanwezig zijn om te komen sporten met de BSO-kinderen van Korein Kindcentrum de Vlinder. De andere
sportcoaches zijn werkzaam op de andere locaties van Korein Kinderplein.

De groep bij de BSO en TeenZ wordt steeds gezelliger
met allemaal nieuwe kinderen!
Wil je ook eens komen spelen bij de BSO?
Loop gerust eens binnen voor meer informatie!

Nieuws van de Dagopvang

Babygroep
Vorige week hebben we er een nieuw baby'tje bij gekregen. Welkom Jim op de babygroep en heel veel plezier bij
ons.
We hebben ook een jarige, Milo wordt 30 januari 1 jaar. Alvast gefeliciteerd en een leuke dag voor jou en je
papa en mama.
Wij gaan op de babygroep een snoezel hoek inrichten. Voor de sensorische ontwikkeling (prikkelen van de
zintuigen) van de baby's.
Anke en Elise gaan zelf twee snoezel borden hiervoor maken. Heeft u thuis nog materiaal liggen die we kunnen
gebruiken voor op onze voelborden? Dan kunt u dit afgeven op de babygroep. Kan van alles zijn, touw, knopen,
rietjes, borstels, dweilen, doekjes, verschillende soorten stof, kurken, macaroni, schelpen, schuursponsjes, bel,
schone tandenborstels enz.

Peutergroep: ‘Een huis voor Harry’
Deze week zijn we met activiteiten begonnen die bij het boek horen van het nationale voorleesontbijt 2019.
Het boek heet "Een huis voor Harry ".
Het boek staat centraal komende weken. Om de kinderen beter kennis te laten maken met het boek gaan we
activiteiten doen die betrekking hebben op het boek.
Volgende week 23 januari is het landelijke voorleesontbijt. Om zoveel mogelijk peuters van de groep hieraan
mee te laten doen willen wij op donderdag 24 januari er extra aandacht aan besteden.

Blokfluitlessen
Nieuwe start…Nieuwe kans
Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps GMC verzorgt in Kindcentrum De Vlinder muzieklessen.
Bij het begin van dit schooljaar zijn we gestart met blokfluitlessen. Door ziekte van Juf Diana hebben we dit
helaas moeten stoppen. Inmiddels heeft meneer Hans Berkers de lessen van Juf Diana overgenomen.

Waarom doen we dit?
Voor de ontwikkeling van kinderen is muziek maken heel belangrijk. Ze leren muziek lezen en spelen maar
spelenderwijs ook samenwerken, naar elkaar luisteren en discipline. Dit is gedurende hun hele leven belangrijk
en zij kunnen daar ook later veel voordeel van hebben.

Wat gaan we doen?
Voor de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 is de mogelijkheid om mee te doen aan de lessen. De lessen worden
gegeven op woensdagmiddag, aansluitend aan de schooltijd. Tijdens de schoolvakanties wordt geen les
gegeven.

Hoe gaan we het doen?
Meneer Hans vormt groepjes van 4 leerlingen en geeft aan elke groep een half uur les. GMC zorgt voor
blokfluiten. De blokfluiten mogen gedurende de tijd dat de lessen worden gevolgd mee naar huis om daar te
kunnen oefenen. Als de leerling stopt moet de blokfluit bij meneer Hans worden ingeleverd. De kinderen
worden tot 1 januari 2020 ingeschreven als jeugdlid van GMC. Ze mogen dan ook mee doen aan alle activiteiten
van GMC. Aan het eind van het schooljaar is er een optreden waaraan alle leden mee doen.

Wat kost het?
De blokfluiten zijn gratis in bruikleen. Het lesgeld bedraagt € 1,00 per les. Tot 1 januari 2020 zijn de leerlingen
vrijgesteld van contributie.

Hoe opgeven?
Opgeven kan bij Wim Nottelman van GMC, w.nottelman@upcmail.nl, of bij meneer Hans tijdens de lestijden.

