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December
Birthdays!
1 - Liam James
2 - Noah
3 - Lena en Ruya
5 - Baran
6 - Lila
9 - Dila
12 - Jaymie
14 - Turky en Hira
16 - Yara
17 - Gino
20 - Anvar en Rink
21 - Joey
23 - Keano
28 - Hamza
29 - Demir

Welkom op de basisschool

Baran is gestart op de
basisschool.
Heel veel plezier
op school!

Wij wensen u fijne feestdagen en alvast
een gelukkig nieuwjaar.
KINDCENTRUM DE VLINDER

School
December feesten
'Door alle berichtgeving in de media zouden we bijna
vergeten dat we midden in de gezellige
sinterklaastijd zitten, met allerlei lekkers zoals
pepernoten, gevulde speculaas, chocoladeletters.
Op school genieten we van de fijne sfeer en blijven
we zoeken naar wat wél kan. Dit vraagt voortdurend
aanpassingen en veel schakelen voor iedereen, maar
we hebben het er graag over voor de kinderen!
Namens het team wens ik iedereen op weg naar een
heerlijk avondje veel creativiteit, warmte en positieve
tijd toe!'
Wendy Hollanders
Directeur

Kerstviering

Onze kerstviering vindt dit jaar op donderdag 23
december plaats. Juffrouw Anne, juffrouw Sanne en
juffrouw Lisa (peutergroep) zijn samen met de OR
druk bezig om een sfeervolle kerstviering te
organiseren.

WIST U DAT...

... Sinterklaas vandaag op school is geweest?
... HET KOFFIEUURTJE VAN DONDERDAG
15 DECEMBER VIA MICROSOFT TEAMS TE
VOLGEN IS? U LOGT DAN IN VIA HET
ACCOUNT VAN UW KIND.
... We dit jaar kerst vieren op school op
donderdag 23 december?

... We maandag 6 december een studiedag
hebben en de groepen 1 t/m 8 vrij zijn?

Groen schoolplein en na schooltijd spelen
De afgelopen weken hebben de hoveniers hard gewerkt om
ons schoolplein om te toveren. In januari worden nog een
paar kleine dingen toegevoegd, zoals een wilgenhut. Alle
kinderen genieten volop van het speelse schoolplein. Zelfs na
schooltijd wordt er volop gespeeld.
De speelplaats is voor iedereen toegankelijk mits ze zich
netjes gedragen en met veel plezier spelen. Wij zijn na
schooltijd niet verantwoordelijk. Merken we dat kinderen zich
niet aan de regels houden, dan kunnen we hen helaas een
tijdje geen toegang geven tot ons schoolplein.

Studiedag 6 december
Maandag 6 december zijn alle kinderen van groep 1
t/m 8 vrij. Deze dag hebben wij een studiedag die
volledig online is. Met het team gaan we aan de
slag met ons leerlingvolgsysteem Parnassys en de
nieuwe mogelijkheden binnen dit systeem.
Verder gaan we aan de slag met BOUW! voor groep
1 t/m 3 en groep 4 t/m 8 hebben een evaluatie met
de uitgeverij Delubas voor de methode Atlantis.
In de middag gaan we met onze persoonlijke
ontwikkeling aan de slag en sluiten we de dag af
met een teambuildingsactiviteit.

School
Leerlingenraad
Dinsdag 23 november was de tweede vergadering van de leerlingenraad. De kinderen kwamen direct met een leuk
idee voor de speelplaats en de spellen die we gewonnen hebben. Zo heeft iedere groep iedere dag een andere
spellenbak met leuk speelgoed. Deze spellenbak geven ze aan het einde van de dag door naar de andere groep.
Verder hebben we samen de + en - punten van de twee nieuwe methodes besproken. Deze punten neemt juffrouw
Wendy mee naar de bordsessies met de leerkrachten. Zodat de leerkrachten de werkwijze kunnen aanpassen.
Atlantis (technisch en begrijpend lezen)
+ Tekst in het boek gaat over één onderwerp
+ Technisch en begrijpend lezen in één.
+/- Sommige teksten/woorden zijn moeilijk
- Ze willen graag de tekst zelf lezen
- De uitleg van de leerkracht duurt lang
- De spelletjes die in het werkboekje staan willen ze graag doen, bijvoorbeeld uitbeelden
- 1 blok duurt 8 weken en dat is lang voor een toets
- geen samenvatting van de eerste weken ter voorbereiding van de toets
Pluspunt (rekenen)
+ 1 boek, niet een werkboek en een leerboek.
+ één ding staat centraal, makkelijke opdrachten
+ bij de toets zijn minder opdrachten dan bij Alles Telt
+ Klaar? Boekje kan je omdraaien en verder werken
+ Conditietraining is een goede voorbereiding voor de toets
- Lange uitleg voor als je de opdracht al begrijpt
- Meer uitdaging, graag moeilijkere opdrachten.

Kiva Thema 4
Onderbouw ‘Iedereen is uniek’ : Thema 4 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.
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!

School
Boomplantdag stuk - Geldrop-Mierlo
De teleurstelling was groot toen de Boomfeestdag en de opening van het IVN Voedselbos
bij Kindcentrum de Vlinder in maart 2021 moest worden uitgesteld. De coronamaatregelen
gooiden roet in het eten. Van uitstel kwam gelukkig geen afstel. Op woensdag 10 november
gaan de bomen alsnog de grond in.
De kinderen van groep 8 gaan samen met wethouder Van Otterdijk bomen en struiken
planten. Ter voorbereiding krijgen ze van de Bomenwerkgroep van IVN Geldrop een les over
(het belang van) bomen. Na de plantklus spelen de leerlingen een natuurspel onder leiding
van de IVN Scholenwerkgroep. De verschillende activiteiten leren de kinderen over het
belang van bomen voor een duurzame leefomgeving.
Verdere vergroening schoolplein
Het schoolplein zal de komende maanden een groene transformatie ondergaan. Vorig jaar
werd in samenwerking met IVN Geldrop al een Voedselbosje aangelegd van 30 m2. Met de
aanplant van nieuwe bomen maken nog meer tegels plaats voor groen. Met warm weer
bieden de bomen verkoeling door hun schaduw en verdamping van water. Bij overvloedige
regen helpen ze bij de waterregulering. Ook belangrijk: al dat groen levert voedsel,
schuilplaatsen en nestgelegenheid voor (vooral) vogels en insecten.

‘Bomen maken Gezond!’ thema Boomfeestdag 2021
Groen is het afgelopen jaar voor zowel kinderen als volwassenen belangrijk(er) geworden.
Veel mensen trekken sinds de moeilijke coronaperiode de natuur in. Die levert niet alleen
ontspanning, maar ook een grote bijdrage aan de gezondheid, zo blijkt uit onderzoek. In
een groene (school)omgeving bewegen kinderen meer, ontdekken ze allerlei
speelmogelijkheden en verbeteren zelfs hun schoolprestaties. Ze zitten lekkerder in hun vel
en zijn energieker dan kinderen van scholen die niet in een groene buurt staan. Docenten
op hun beurt ervaren minder stress en zijn minder snel moe. Kortom, redenen te over om
de speel- en leeromgeving van kinderen te vergroenen! Het thema van de Nationale
Boomfeestdag-2021 is dan ook: ‘Bomen maken Gezond!’
Een half miljoen bomen
Tijdens de Nationale Boomfeestdag zullen verspreid over het hele land circa 110.000
kinderen een recordaantal bomen planten: zo’n half miljoen! Er doen 280 gemeenten mee.
In Geldrop komt wethouder Van Otterdijk van onderwijs, natuur en milieu daarbij helpen.
Zo benadrukt hij het belang van deze actie. De gemeente levert ook het plantmateriaal.

School

Een te gekke kerst!
Donderdag 23 december is het zover
Dan schijnen wij allemaal onze kerstster!
’s Middags eten we samen gezellig wat hapjes
Dan kunnen we met elkaar kletsen, en we maken wat
grapjes
Afgelopen jaren is alles anders dan normaal
Daarom hebben wij onze eigen versie van een kerstverhaal
Je mag verkleed komen hoe je wil
Met een kerstmuts, foute trui, chique kleding of zonnebril
Samen maken we er een feestje van
Zodat je daarna van je vakantie genieten kan
Heb je nog vragen of wil je dat we hier meer over vertellen?
Dan mag je juf Anne of juf Sanne altijd mailen, of even
bellen!

