NIEUWSBRIEF
KINDCENTRUM DE VLINDER

Juli Birthdays!
7 - Dean
8 - YiYi
9 - Selina
16 - Mellina (DO)
20 - Luciana
23 - Kaylee
24 - Senna
28 - Sanne
29 - Ceyda
31 - Chloe

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
Dagopvang
Wij wensen Victor, Jamie en Jordan veel
speelplezier bij ons. Rosalie en Mellina

zijn 2 geworden en mogen bij de peuters
gaan spelen. Wij wensen ze daar veel
plezier.
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School
Laatste weken en
10-minutengesprekken
Wat een genot om te zien en horen met hoeveel
enthousiasme kinderen en collega’s dagelijks aan de slag zijn
om nieuwe dingen te oefenen en te leren! Dit gebeurt
afwisselend klassikaal, in groepjes en/of individueel. Ook in
de laatste schoolweken blijven we hard werken!
Voor leerkrachten zijn dit drukke weken waarin toetsen
nagekeken en geanalyseerd moeten worden, rapporten
gemaakt moeten worden en gesprekken moeten worden
gevoerd. In sommige gevallen maakt de leerkracht een
afspraak met ouders voor een afsluitend gesprek. Indien u als
ouder een gesprek wenst, neem dan even contact op met de
leerkracht om een afspraak te maken a.u.b.

Groep 8 kamp
Binnenkort mag groep 8 weer op kamp. Op maandag 12
juli zwaaien we groep 8 uit. Zij zullen dan een mooie
fietsroute afleggen richting Riethoven. Daar zullen zij 4
nachtjes blijven slapen, leuke dingen gaan doen en
mooie herinneringen maken en ophalen. 16 juli komen
ze weer terug en zullen we horen hoe ze het vonden.
Wij wensen ze alvast heel veel plezier.

Doorschuifochtend 22 juli
De kinderen kunnen op deze ochtend kennismaken met

WIST U DAT...

... we een nieuwe methode voor rekenen hebben
gekozen? We gaan volgend jaar werken met de
methode "Pluspunt".
... WE OOK EEN NIEUWE METHODE VOOR
TECHNISCH/BEGRIJPEND LEZEN HEBBEN
GEKOZEN? "ATLANTIS" WORDT DE NIEUWE
METHODE.
... juffrouw Bo geslaagd is?

hun nieuwe klasgenootjes en leerkrachten. De kinderen
mogen om 11.00 uur naar hun nieuwe klas. De juffen en
meesters vertellen precies waar dat is.

Kiva Thema 10: 'We doen het samen'.
Dit is alweer het laatste thema van dit schooljaar.
De groep is nu een echte KiVa-groep! We kennen nu alle KiVa-regels en leggen deze vast in het KiVacontract. De komende periode gaan we een aantal oefeningen uit de voorgaande thema’s herhalen, zodat
we kunnen zien of er in de loop van dit jaar dingen zijn veranderd. Zijn we een fijnere groep geworden?

KiVa regels:
1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.
2. Samen maken wij er een fijne groep van.
3. We praten met elkaar ( en gebruiken daarbij ik-taal)
4. We willen dat pesten stopt!
5. We gaan goed met elkaar om.
6. We helpen elkaar.
7. We komen voor elkaar op.

School
Groepsverdeling
volgend schooljaar
Voor volgend schooljaar hebben we een nieuwe
collega in ons midden. Juffrouw Bente is voor de
bovenbouw kinderen geen onbekend gezicht. Zij is
namelijk dit jaar afgestudeerd in groep 7. Juffrouw
Francien gaat met pensioen en neemt op woensdag
21 juli afscheid van de kinderen.
Voor de groepsindeling van groep 1/2a en 1/2b is er
een speciale bijlage toegevoegd aan deze
nieuwsbrief.

Studiedagen en
vakantierooster 2021-2022
Studiedagen:
13 oktober
6 december
23 maart
23 en 24 juni
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Tweede Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
Hemelvaart :
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

25 t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 febr. t/m 04 maart 2022
18 april 2022
27 april 2022 (valt in de meivakantie)
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022

School
Minibieb
Zoals jullie onlangs al in de Parro-app hebben kunnen
lezen hebben we als school een minibieb gewonnen.
Keileuk! Deze zullen we binnenkort plaatsen aan de
voorzijde van de school.
In de week van 12 t/m 16 juli zal deze officieel geopend
worden en feestelijk aangekleed zijn. Kom dus vooral een
kijkje nemen.
De minibieb is bedoeld voor de hele buurt en is voor jong
en oud. Je kan er gratis boeken lenen en ruilen, dag en
nacht. Het mogen allerlei boeken zijn: leesboeken voor
jong en oud, strips, prentenboeken etc.

Schoolreisje

Als jullie boeken hebben om te doneren aan de minibieb
dan kunnen jullie deze vanaf 12 juli in de minibieb
plaatsen.

Hoera! We mogen dit jaar op schoolreis!
We hebben er even op moeten wachten, maar alles is
geregeld en dit jaar kunnen we weer een dagje weg.

Hopelijk komen jullie allemaal een kijkje nemen.
Groetjes namens de OR.

Dinsdag 13 juli is het zover. We vertrekken 's ochtends
rond 08.45u uur. De groepen 3 t/m 7 komen rond 16.00
uur weer terug op school en de groepen 1/2 komen rond
14.30 uur terug,
Het is erg belangrijk dat de kinderen dus om 08.30

Studiemiddag op donderdag
22 juli gaat NIET door
De studiemiddag die op de kalender gepland stond o.v.b.
gaat NIET door. Dit betekent dat de kinderen donderdag
22 juli de gehele dag naar school gaan.

NPO-gelden
Vanuit de overheid ontvangen we de komende twee jaar
extra geld om de kinderen goed te kunnen helpen. We
zijn volop bezig met de invulling van deze gelden. In de

uur in de klas zijn.

Groep 1/2a en 1/2b gaan naar de Hooiberg in Bladel. Zij
hoeven geen lunch, fruit en drinken mee te nemen. Wat
wel handig is, is een tas met droge kleertjes voor als er
een ongelukje is gebeurd.
Groep 3 t/m 7 gaat naar Toverland in Sevenum.
De kinderen zorgen zelf voor een lunchpakketje en wat
te drinken. Als het zonnig weer wordt, is het ook fijn als
er extra kleren, zonnebrand en/of een petje in de tas zit.

volgende nieuwsbrief kunnen we u hier meer informatie
over geven.

We zouden het fijn vinden als de kinderen die een
abonnement bij Toverland hebben dit voor vrijdag 9 juli
aangeven bij juf Anne.
We hebben er ontzettend veel zin in en wensen iedereen
heel veel plezier!

Laptop te leen voor de
vakantieperiode
Voor kinderen die in de vakantie af en toe willen blijven
oefenen, hebben we een aantal laptops te leen. Indien u
hiervan gebruik wilt maken voor uw kind, kunt u contact
opnemen met meneer Bart om hier afspraken over te
maken.

Peuteraanbod
Jarigen

Op 21 juli wordt Taylan 4 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne
dag gewenst. Na de zomervakantie gaat
Taylan naar de basisschool.
Peuterwerk in de zomervakantie

De peuters konden dit jaar lange tijd niet bij ons
komen vanwege de lockdown, daarom willen we de
peuters extra peuteraanbod aanbieden in de eerste
en laatste week van de zomervakantie.
De overheid heeft hiervoor extra subsidie
aangeboden. Hiervan gaan we gebruik maken. Het
aanbod is beschikbaar voor peuters met een VEindicatie. Heeft u kind een VVE- indicatie dan kunt u
van deze regeling gebruik maken.
Alle peuters krijgen binnenkort een brief mee
waarop u kunt inschrijven.
Schrijft u snel in want vol is vol.
Het extra aanbod vindt gewoon op locatie de Vlinder
plaats.

Thema “We gaan op berenjacht “

We sluiten het thema “we gaan op berenjacht”
bijna af. De peuters waren erg betrokken bij het
thema. De peuters zijn niet bang en gaan overal
dwars doorheen.
De komende week gaan we nog een bezoekje
brengen aan het zintuigenpad in de kasteeltuin.

Dagopvang
Babygroep
De zomervakantie komt eraan en dit betekent dat
Idil klaar is met haar stage. Ze heeft haar diploma
gehaald en heeft nu 4 weken vakantie. In de
zomervakantie komt ze bij ons op de groep
werken en na de zomervakantie start ze met haar
bbl-opleiding. Dus ze blijft gezellig bij ons op de
groep werken.
Ook starten er in juli nieuwe kindjes bij ons op de
groep. Wij wensen Victor, Jamie en Jordan veel
speelplezier bij ons. Rosalie en Mellina zijn 2
geworden en mogen bij de peuters gaan spelen.
Wij wensen ze daar veel plezier. Oumnia en
Jayden gaan ons helaas verlaten. We zullen ze
gaan missen!
Hoera Mellina heeft een broertje!! Hij heet Rejjan,
Wij wensen ze veel geluk.
We hebben een nieuw leeshoekje gemaakt, de
kinderen vinden dit een heel gezellig hoekje.

Peutergroep
We zitten nog steeds in het thema: "We gaan op
berenjacht." Het boek spreekt de kinderen erg aan
en elke week behandelen we een gedeelte uit het
boek zoals het gras, de rivier, de modder en deze
week het bos.
Buiten hebben we al een keer ons eigen
blotenvoetenpad gemaakt om materialen met onze
blote voeten te ervaren.
Rosalie en Mellina worden 2 jaar en gaan over naar
de peutergroep. Wij wensen beide veel speelplezier.
Montassir gaat verhuizen en gaat onze groep
verlaten.
Mocht je kind voor de vakantie nog zijn afgemeld
wilt u dit bij deze nog doen dit i.v.m. het
vakantierooster.
Vakantie Susan: 26 juli t/m 13 augustus.
Vakantie Marie-Jose : 9 augustus t/m 13 augustus en
6 september t/m 17 september.
Gina haar stageperiode zal nog doorlopen in de
vakantieperiode.
Groetjes de Peutergroep

Mooiste tekening

Sophia
Heb jij ook iets waar je trots op bent?
Stuur dan een mailtje naar juf Yvet.

GROEP
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Bĳlagen

