NIEUWSBRIEF
KINDCENTRUM DE VLINDER

Juni Birthdays!
2 - Lauren
9 - Germ
10 - Ömer
12 - Egeman
13 - Valentijn
15 - Natasha en Samantha
17 - Jayden
19 - Mani, Cindy, Liam en Koray
20 - Rosalie
21 - Ilayda
23 - Beray en Benthe
24 - Zehra
25 - Romaysa
26 - Kivanc en Rasoel
27 - Joni

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Gijsje is vorige week gestart in groep 7.
Koray en Ömer gaan deze maand

starten. Wij wensen jullie heel veel
plezier!
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School
Laatste periode
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken.
Hopelijk gaat de zon letterlijk en figuurlijk weer vaker
schijnen en kunnen we de laatste maanden fijn en
succesvol aan de slag om nog veel te leren samen!
In de ener laatste schoolweek (12 t/m 16 juli) staat het
schoolkamp van groep 8 en het schoolreisje gepland. We
verwachten, gezien de huidige versoepelingen, dat dit
door kan gaan. In de volgende nieuwsbrief hier meer
informatie over.

ANWB Streetwise
Op woensdag 23 juni komt ANWB Streetwise naar
onze school. ANWB Streetwise is een
verkeersprogramma dat alle kinderen van de
basisscholen leert om beter om te gaan met het
huidige verkeer. Wij vinden het belangrijk die
'straatwijsheid' mee te geven.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de aula
verkeersgeluiden herkennen en oefenen het
veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend
met de autogordel in combinatie met het

WIST U DAT...

... het open podium op 9 juni niet doorgaat? Het
open podium wordt eenmalig in iedere groep zelf
georganiseerd.
... DE NASCHOOLSE BLOKFLUITLESSEN
WEER ZIJN GESTART?
... Juffrouw Bente (afstudeerstagiaire groep 7)
vandaag geslaagd is voor de PABO. Gefeliciteerd!

kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in
de gymzaal over veilig oversteken. Het belang
van het dragen van de veiligheidsgordel en
gebruik van een kinderzitje in de auto wordt
geoefend met een spannende gele elektroauto.
Bij Hallo auto leren de groepen 5 en 6 (in de
Deelenstraat) over de remweg van een auto en
de invloed van reactietijd op die remweg. Ze
nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het
belang van het dragen van een
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in
deze les aan bod.
Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7
en 8 op het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een
uitdagend parcours en ze trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware
rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn
op het zelfstandig fietsen naar de middelbare
school.

... We trots zijn op het CITO Eindtoets
resultaat van groep 8! Ondanks twee
thuiswerk periodes hebben zij een mooi
resultaat behaald!

School
Luizenouders gezocht!!
Na elke schoolvakantie vindt op vrijdagochtend van 08.30
uur tot ongeveer 10.00 uur de luizencontrole plaats.
Het huidige team van vrijwilligers zal vanwege
schoolverlaters uitdunnen en daarom zijn we naarstig op
zoek naar nieuwe ouders die willen komen helpen met de
luizencontrole.
Ben jij bereid om te komen helpen? Meld je dan aan via
ordevlinder@eenbes.nl

Vaderdag
Zondag 20 juni is het Vaderdag. De kinderen zijn
volop aan het knutselen. Vrijdag 18 juni nemen
ze het mee naar huis. We wensen alle papa’s een
hele fijne dag toe.

Studiedag 24 en 25 juni,
groep 1 t/m 8 vrij
Op donderdag 24 en vrijdag 25 juni zijn alle kinderen
van groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. een studiedag. Tijdens deze
studiedag gaan we aan de slag met het maken van het
jaarbord voor het nieuwe schooljaar. Wat zijn onze
speerpunten voor volgend jaar.
Voor rekenen en technisch/begrijpend lezen gaan we
een keuze maken welke nieuwe methode we gaan
aanschaffen. Op dit moment zijn we twee methodes aan
het uitproberen in de groep. Hoe ervaren de kinderen en
de leerkrachten de methodes?
Daarnaast gaan we bekijken hoe we de NPO-gelden
(oftewel de corona-subsidie) gericht in kunnen zetten
en die aansluiten bij onze schoolanalyse.

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.

Peuteraanbod
Jarigen
Koray wordt op 19 juni 4 jaar. Hij gaat dan beginnen op
de basisschool bij juf Wies. Van harte gefeliciteerd Koray.
We wensen je een fijne tijd op de basisschool. Rasoel is
op 26 juni jarig. Hij wordt dan 3 jaar. Van harte
gefeliciteerd en een gezellige dag.

Thema
We starten binnenkort samen met de peutergroep met
het nieuwe thema: 'Avontuur'. Het themaboek wat we
hiervoor gaan gebruiken is: 'Wij gaan op berenjacht'.
We nemen de peuters tijdens dit thema mee op
ontdekkingsreis en laten hen veel nieuwe dingen

Vaderdag

beleven. De ontwikkelingsaspecten motoriek en taal
staan centraal.
De ouders krijgen hierover nog een themabrief.

De peuters zijn al druk aan het knutselen om papa met
Vaderdag een mooi cadeautje te geven.

Nieuwe meubels
We hebben veel leuke nieuwe meubels gekregen. Zo

Aanvang tijd peuteraanbod

hebben we in de huishoek een speelafwasmachine en

Het peuteraanbod begint om 8.30 uur. De pedagogisch

een nieuw keukentje gekregen. Ook hebben we een

medewerksters halen uw kind op bij de poort. Het is nog

mooie tafel gekregen waaraan de peuters kunnen

steeds niet de bedoeling dat ouders hun kind naar

spelen.

binnen brengen.

Dagopvang

Peutergroep
Deze week zijn we gestart met het thema ‘Wij
gaan op berenjacht’. Hierin staat het gelijknamige
boek centraal. Activiteiten die deze periode aan
de orde komen staan ook in het teken van beren
en de elementen die in het boek naar voren
komen. We starten met gras.
Nu het mooie weer lijkt door te zetten zouden we
het fijn vinden als de kinderen thuis ook al
ingesmeerd worden. Uiteraard doen wij dat hier
ook nog een paar keer.
Afgelopen maand hebben we Hans en Milo
uitgezwaaid. Zij zijn verhuist. En Anna is 4 jaar
geworden. Zij mag voortaan gaan spelen op de
basisschool.
Groetjes Marie-José en Susan

Dagopvang
Babygroep
Hiep hiep hoeraa, we hebben 3 verjaardagen deze
maand, alvast van harte gefeliciteerd, Lauren,
Benthe en Rosalie!!!
Jeej eindelijk schijnt het zonnetje weer, daarom
spelen we veel buiten. Het zou fijn zijn als de
kinderen thuis al voordat ze komen spelen worden
ingesmeerd met zonnebrand. Wij doen het
natuurlijk ook maar dan is het al goed ingetrokken
als jullie het thuis ook even doen.
We zijn op de groep bezig met een experiment namelijk het toepassen van open einde en kosteloos materiaal,
vorige week hebben we al een aantal leuke spelletjes gedaan. Zo hebben we met een fles en rietjes gespeeld,
de kinderen mochten zelf de rietjes in de fles doen, dat vonden ze allemaal erg leuk. De kinderen waren erg
betrokken bij het spel.
Ook hebben we iets gemaakt voor de aller kleinste, een zipzakje gevuld met water en kraaltjes, deze hadden
we op de speelmat geplakt. Wauw dat was leuk, het voelen en slaan op het zakje was erg interessant.
Ook gaan we beginnen met het thema voelen, de kinderen hebben van de week gespeeld
met hooi en magisch zand!
We merken dat er veel vragen zijn over de ruiluren dus hieronder volgt wat extra informatie, voor een nog
uitgebreidere versie kun je ook altijd even op de website van Korein kijken.
Kinderen komen meestal op vaste dagen naar de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit is belangrijk voor
de stabiliteit van de groepen, het veilige en vertrouwde gevoel van de kinderen en daarmee de pedagogische
kwaliteit.
Het kan voorkomen dat jouw kind op de vaste dag niet naar onze kinderopvang komt. Wanneer je jouw kind 5
dagen voor de betreffende dag afmeldt, ontvang je ruiluren. Als de personeelsplanning en de bestaande weten regelgeving dit toelaten kun je deze uren op een ander moment inzetten. Ruilaanvragen kun je indienen op
de locatie. Wij kunnen pas 2 weken voor de aanvraag een goedkeuring geven.
Nog even en dan is het alweer zomervakantie!
Willen jullie de kinderen afmelden in het
ouderportaal zodat wij op tijd weten welke
kinderen er wel of niet zijn in de zomervakantie.
Liefs,
Anke, Elise, Lisa, Linda en Idil.

Bĳlagen

