NIEUWSBRIEF
KINDCENTRUM DE VLINDER

Juni Birthdays!
9 - Germ
10 - Ömer en Defne PSZ
11 - Yigit en Lennert
12 - Egeman PSZ
13 - Valentijn
15 - Natasha en Samantha
17 - Jayden
19 - Cindy en Liam en Koray PSZ
21 - Ilayda
23 - Beray PSZ
24 - Zehra
25 - Romaysa
26 - Kivanc
27 - Joni
28 - Olek

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Jayden is gestart. Defne en Egemen

gaan binnenkort starten. Welkom! Wij

wensen jullie heel veel plezier bij ons op
school!

Dagopvang
Babygroep: Er zijn weer nieuwe kindjes bij
ons gekomen. Wij wensen Nicolas en
Mellina veel speelplezier bij ons.

Peuteraanbod
Aleesha en Kenzo zijn gestart op het

peuteraanbod. Allebei veel speelplezier

gewenst.
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School
Kindcentrum volledig open
Vanaf aanstaande maandag is ons kindcentrum voor alle
kinderen weer volledig open. De ouders van de
basisschool hebben een nieuw protocol ontvangen voor
de volledige openstelling.
Een kleine samenvatting:
Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar
school.
Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school.
Alleen de ouder(s)/verzorger(s) van de peuters en
kleuters komen op schoolplein. Vanaf groep 3 komen
de leerlingen zelfstandig het schoolplein op, Dit ook
voor de zelfstandigheidsbevordering.

Nieuwe leerkracht groep 5

Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard
te worden.
Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel

Hallo allemaal!

mogelijk 1,5 meter bewaard worden.
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter
afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de

Mijn naam is Anne van Bodegraven. Ik ben 24 jaar

werkzaamheden noodzakelijk is.

en woon in Geldrop. Ik heb het geluk dat ik komend jaar

De school zorgt ervoor dat de leerlingen vaak hun

juf van groep 5 mag zijn! Hier heb ik heel

handen wassen.

veel zin in.

Buitenspelen gebeurt met twee groepen samen.
De vaste vrijwilligers of professionals, voor zover geen

In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te zingen en te

onderdeel van je team, kunnen weer aan het werk

dansen. Ook ga ik graag leuke dingen doen met

onder schooltijd.

vrienden en hou ik van shoppen.

Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan
vindt deze bij voorkeur buiten of in de eigen vaste
groep plaats zonder aanwezigheid van ouders.

Misschien dat je me ooit eerder gezien hebt op de
Vlinder, ik ben 3 jaar geleden namelijk afgestudeerd in
(toen) groep 5/7. Na mijn afstuderen heb ik een jaar
mogen vervangen bij de Eenbes. De afgelopen twee jaar
heb ik op basisschool 't Klokhuis gewerkt in groep 7/8.
Ik vind het leuk om, samen met kinderen, op allerlei
verschillende manieren te leren, of dit nou zelfstandig, in
groepjes of buiten is. Ik heb het werken op de Vlinder
als heel positief ervaren en kijk er ontzettend naar uit
om komend schooljaar te starten!
Mocht je me willen bereiken kun je me mailen via
anne.vanbodegraven@eenbes.nl. Uiteraard hoop ik
iedereen in het nieuwe schooljaar persoonlijk te kunnen
spreken!
Groetjes en tot ziens na de zomervakantie!
Anne van Bodegraven

School
Groepsbezetting 2020-2021
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur.
Daar hoort een nieuwe groepsindeling bij.
Voor groep 5 komt een nieuwe juf ons team versterken.
In deze nieuwsbrief stelt ze zichzelf voor.
De ouders van de groepen 1/2a en 1/2b ontvangen
binnenkort de groepsindeling.

WIST U DAT...

... Wij heel erg blij zijn dat de scholen weer volledig open
gaan?!
... DE NIO VAN GROEP 7 VERPLAATST IS NAAR
WOENSDAG 17 JUNI?
Vakantierooster & Studiedagen
2020-2021
Op 24 augustus starten we met het nieuwe schooljaar.
Studiedagen:
Dinsdag 29 september 2020
Dinsdagmiddag 10 november 2020
(school tot 12.30 uur)
Maandag 8 maart 2021
Woensdag 28 april 2021
Donderdag 24 juni 2021 Eenbesdag
Vrijdag 25 juni 2021
Donderdagmiddag 22 juli 2021 (school tot 12.30 uur)

Peuteraanbod
We hebben een aantal jarigen in juni.
Op 10 juni is Defne jarig. Op 12 juni Egeman, Op 19 juni Koray, op 23
juni Beray en op 2 juli Elynn.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst.
Defne, Egeman, Beray en Elynn worden 4 en gaan naar de
basisschool. Heel veel succes en plezier gewenst.
Thema: Oef, het is warm
Op het peuteraanbod zijn we met het thema 'Oef, het is warm'
begonnen. Het thema gaat over de zomer en over water. We
hebben het over de zeedieren en gaan een heus aquarium maken.
We hebben ook al een ijskraam waar al veel ijsjes gemaakt en
verkocht zijn. De groep is helemaal zomers ingericht.
Op 8 juni gaan de scholen weer helemaal open. Op het
peuteraanbod verandert er voorlopig niets. De kinderen worden
nog steeds via de dagopvangtuin gebracht en gehaald.
Ook hygiëne blijft een heel belangrijk punt.
We wassen heel vaak onze handen en zorgen dat de ruimte en
speelgoed steeds opnieuw schoon zijn.

BSO / Teenz
Op 8 juni gaat de BSO weer open zoals vanouds.
De groep is nu in zijn geheel ondergebracht in het gebouw
van de Teenz.
De kinderen van 4 tot 12 jaar zijn nu samen in een ruimte.
Ze worden daar begeleid door PM-ers van de BSO.
De ruimte is helemaal opnieuw ingericht en gezellig
gemaakt, zodat alle kinderen de kans krijgen om zich te
ontspannen en te spelen.
Op maandag en donderdag komt Pim van sport Leef.
Hij zorgt die dagen voor een aantrekkelijk spel- en
sportprogramma.

Er is nog plaats op de BSO
Heeft u belangstelling maak dan een afspraak om een
keertje te komen kijken.

Dagopvang
Babygroep
Wat fijn dat alle kinderen er weer zijn!
Een enkeling moest weer even wennen, maar daar
hebben we extra veel mee geknuffeld.
We hebben lekker van het zonnetje genoten en
fijn in onze nieuwe tuin gespeeld.
Maja is jarig geweest en mag nu bij de
peutergroep gaan spelen. Wij wensen haar daar
veel plezier!
Willen jullie vast doorgeven wanneer jullie
zomervakantie hebben, zodat wij hier een rooster
voor kunnen maken?

Peutergroep
Vorige week hebben we het thema kunst afgesloten. De
kinderen zijn bezig geweest met de kleuren, hebben met
kleuren geëxperimenteerd en veel mooie werkjes gemaakt.
Deze week zijn we met het thema ZOMER begonnen. We
hebben samen met de kinderen de groep al gezellig
aangekleed met spullen die bij het thema passen.
Op de groep willen we ook wat meer aandacht gaan
besteden over verschillende culturen. De reden daarvoor is
dat er op het moment weinig aandacht voor is op de groep
en we dit toch belangrijk vinden om ze hiermee kennis te
laten maken.
Dit willen we doen door middel van:
Boekjes
Fruit
Activiteiten
Jarige:
Anna 27 mei 3 jaar
Maja en Lucas zijn 2 jaar geworden en spelen ook inmiddels
bij ons op de groep.
Levi en Ewan zijn 4 jaar geworden en zijn inmiddels naar de
basisschool.
De zomervakantie komt er weer aan. Willen jullie je kind
AUB afmelden in het ouderportaal wanneer hij/zij niet komt.
De peutergroep

Mooiste tekening

Heeft u een
mooie tekening,
leuke foto,
gave puzzel
of iets anders leuks?
Stuur het naar :
yvet.vromans@eenbes.nl

Bĳlagen

Bĳlagen

Bĳlagen

