NIEUWSBRIEF
KINDCENTRUM DE VLINDER

Maart Birthdays!
2 - Wyatt
6 - Ryan en Daan (Korein)
7 - Kimberly
9 - Enfeli
12 - Nicholas (Korein)
14 - Gosia
16 - Melek en Jeremy
17 - Maria
26 - Sila (PSZ)
28 Sandra
30 - Niels

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
Dagopvang
Op de babygroep hebben we 2 nieuwe
kindjes erbij, Lio en Luuk. Veel

speelplezier bij ons op de babygroep.

Open Dag
De open dag op 31 maart gaat niet door.
Wilt u graag een rondleiding?
Maak dan een afspraak.
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School
Week van de lentekriebels
Voor de vijftiende keer organiseert de GGD van 15 tot
en met 19 maart de “Week van de lentekriebels”. Net
als vorig jaar doen we dit jaar weer mee aan dat
project met groep 1 tot en met 8.
De Week van de lentekriebels gaat over het omgaan
met elkaar en seksuele vorming. Elke dag wordt er in
groep 5 t/m 8 een les gegeven over relationele en
seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de
belevingswereld van de kinderen in de verschillende
groepen. Groep 1 t/m 4 gaan de lessen verdelen over
de aankomende weken.
Er wordt gebruik gemaakt van het lespakket ‘Kriebels
in je buik’ bij de invulling van deze lessen.
Op de website: www.weekvandelentekriebels.nl,
vindt u alle informatie over dit project.

Studiedag 8 maart
Op maandag 8 maart zijn alle kinderen van groep 1
t/m 8 vrij i.v.m. een studiedag. Tijdens deze studiedag

WIST U DAT...

... juffrouw Cheryl (bekend van de BSO) tijdelijk
juffrouw Maartje komt vervangen in groep 1/2a?
... DE KINDEREN NIET VRIJDAG 19 MAART
MAAR VRIJDAG 2 APRIL HET RAPPORT MEE
NAAR HUIS KRIJGEN? ZO KUNNEN WE ALLE
CITO RESULTATEN OOK MEEGEVEN.

... groep 7 en 8 vorige week een voorlichting
hebben gehad vanuit HALT? Ze hebben het
vooral gehad over online veiligheid.

gaan we met het team aan de slag om de nieuwe
onderwijsdoelen voor de komende vier jaar te
formuleren. Deze sluiten aan bij het Koersplan van
onze stichting.

Koffie-uurtje online maart
Maandag 1 maart was het koffie-uurtje van maart
online. Met de ouders hebben gesproken over de
aankomende evenementen. Voor de paasactiviteit
mogen we de paaseitjes verstoppen in speeltuin de
Viking.
Vanaf deze week gymmen we weer binnen in de
gymzaal. We kunnen hier ook de ramen openzetten.
We zijn alert welke ramen we open zetten i.v.m. de
tocht. Het volgende koffie-uurtje is woensdag 7 april
om 8.30 uur.

Afscheid Wim Klaassen,
bestuurder Eenbes
Wim Klaassen gaat onze mooie
Eenbes-organisatie na ruim 6,5
jaar helaas verlaten. Wim wordt
vanaf 1 april rector van het Pierson
College in 's-Hertogenbosch.
Wim komt op dinsdag 23 maart
om 12.00 uur persoonlijk afscheid
nemen van de kinderen en
collega's.
Vanaf 1 april zal Berend Redder
als interim bestuurder de taak van
Wim overnemen tot dat de
nieuwe bestuurder kan beginnen.
Wij wensen Wim heel veel succes!

School
10 minuten gesprekken
Vrijdag 2 april i.p.v. vrijdag 19 maart krijgen alle
kinderen van groep 1 t/m 8 het tweede rapport. Voor
de kleuters is dit het eerste rapport.
De 10-minutengesprekken vinden plaats op donderdag
8 april en dinsdag 13 april. U kunt zelf via onze Parroapp een datum en tijd kunt kiezen voor het 10minutengesprek.
Vanaf vrijdag 2 april om 12.30 uur kunt intekenen
op de gesprekken. Dit is mogelijk tot en met dinsdag 6
april. Lukt het niet om digitaal een afspraak in te
plannen? Vraag de leerkracht even om hulp.
Kinderen van gescheiden ouders ontvangen één
inlogcode. Graag in samenspraak één afspraak maken.
We willen graag als school aan beide ouders tegelijk
vertellen hoe de vorderingen zijn van uw kind in de

Open podium 10 maart
Het open podium van 10 maart gaat niet door.
We mogen niet met alle groepen gelijktijdig in 't
Vlinderhof zijn. Op naar het volgende Open Podium
in juni!

groep.

Nationale pannenkoekendag

Project E-Waste

De kinderen van groep 8 gaan op vrijdag 19

Groep 7 en 8 doen vanaf 8 maart mee het project van

maart pannenkoeken bakken voor alle leerlingen van

E-waste. De E-waste Race is een les project waarbij

onze school. Normaal bakken de kinderen ook voor

kinderen leren over grondstoffen schaarste,

de bewoners van Berkenheuvel. Dat kan vanwege
corona helaas niet doorgaan. Groep 8 gaat de

duurzaamheid en het recyclen van elektronische
apparaten.

bewoners van Berkenheuvel op een andere manier in
het zonnetje zetten.

In een wedstrijd tussen scholen zamelen zij zo veel
mogelijk oude of kapotte elektronisch apparaten in. Dit

In 't Vlinderhof staat een rijtje kooktoestelletjes klaar

jaar zit er geen wedstrijd element in, vanwege corona.

en de kinderen gaan zelf aan de slag om de
pannenkoeken te bakken. Ze serveren zelf

Buurtbewoners kunnen hun rondslingerende

de borden bij de groepen.

elektronisch afval aanmelden op de www.ewasterace.nl
en aangeven wanneer zij thuis zijn. Leerlingen maken

De Pannenkoekendag is een traditie van de school.

dan een afspraak om de apparaten op te halen en scoren
hier punten mee die ze op www.ewasterace.nl bijhouden.
Na vier weken krijgen de kinderen een leuk presentje.
Zo maakt de E-waste Race recyclen van elektronisch
apparaten leuk en leerzaam!
Amber van groep 7 is al flink aan de slag gegaan. Kijk snel
bij de bijlage!

School
Groepsbespreking
Juffrouw Jeanne, interne begeleidster, is na de
carnavalsvakantie met de
groepsbesprekingen gestart. Ze spreekt met alle
leerkrachten de groepen door.

Drie keer per jaar vinden deze groepsbesprekingen plaats.
Tijdens deze bespreking worden de groepsplannen van de
afgelopen periode geëvalueerd, Wat werkte goed en waar
is een andere aanpak nodig. Dit alles om het onderwijs zo
goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften
van elk kind. Onderwijsbehoeften zijn de dingen die een
kind nodig heeft om goed te kunnen leren. Aan de hand
van deze bespreking worden voor de komende periode
ook weer nieuwe groepsplannen op gesteld om zo de
resultaten te behouden of te verbeteren waar nodig.
Daarnaast wordt elk kind besproken en gekeken of er
eventueel nog meer acties nodig zijn om elk kind zo goed
mogelijk te helpen. De groepsbespreking zorgt er dus voor
dat alle kinderen in beeld zijn en steeds gekeken wordt wat
iedereen nodig heeft en welke acties daarbij horen.

VVN verkeersexamen
Woensdag 31 maart doet groep 7 mee aan het nationaal
verkeersexamen.
De leerlingen moeten voor het VVN Verkeersexamen een
aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken onder de
knie hebben. Alle afspraken zijn geformuleerd in termen
van gedrag van de leerling in de rol van voetganger en
fietser. Ook is er een overzicht van de verkeersborden die

Projectweek: Kunst
Deze week hebben we de projectweek: Kunst.
In alle groepen maken de kinderen kennis met een

de kinderen moeten kennen.
Kijk voor meer informatie op deze site:
https://examen.vvn.nl/

kunstenaar en maken ze een kunstwerk. Alle
kunstwerken kunt u in de maand april digitaal
bewonderen via kunstweken.nl.

Kiva Thema 6: 'Rollen in de groep'.
Na de carnavalsvakantie starten we met thema 6.
Onderbouw : Nu de kinderen weten wat het verschil is tussen pesten en plagen, kunnen we gaan kijken

naar de verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent,versterker,
verdediger en buitenstaander. De rollen worden uitgebeeld, getekend en beschreven. De kinderen beseffen
dat hoewel we niet allemaal mee doen met pesten, we er wel
samen voor zorgen dat het pesten stopt!
Bovenbouw: Hoewel de meeste kinderen negatief denken over pesten, doet lang niet iedereen er iets

tegen. Juist dit ‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Tijdens dit thema worden jullie kinderen zich hier
bewust van. Ze leren hoe een groepscultuur eruit ziet en welke rollen er voorkomen in pestsituaties: pester,
slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. Door middel van filmpjes en gesprekken
leren ze deze rollen in verschillende situaties te herkennen.

School
True Friend komt eraan!
Ook onze school doet vanaf deze maand mee aan een gloednieuw initiatief voor de bovenbouw. Het heet
True Friend en draait helemaal om vriendschap . True Friend is een initiatief van samenwerkende lokale

partijen en basisscholen in Geldrop-Mierlo, samen met de Gemeente.
Op 11 maart maken alle kinderen in onze groepen 7 en 8 tijdens de les al kort kennis met True Friend, dat
straks bestaat uit een heel seizoen van avonturen en uitdagingen.
Samen met hun leerkracht gaan de kinderen donderdag in de klas de eerste ‘Challenge’ aan. Dat wordt een
(virtuele) ontdekkingsreis, vol groepsopdrachten, langs interessante plekken in Geldrop-Mierlo. Zo maken de
kinderen spelenderwijs mee wat True Friend is en waarom het zo leuk is om je straks op te geven.
Want na die eerste kennismaking in de klas kan elk kind zich gratis aanmelden als ‘True Friend’.
Aanmelden, met toestemming van ouders, is eenvoudig, via www.true-friend.nl.
Voor alle kinderen die meedoen aan True Friend zijn er het hele schooljaar door diverse gratis avonturen en
uitdagingen. Daarbij ontdekken ze samen met (nieuwe) vriendjes wat er hier in ons dorp allemaal nog te
ontdekken valt. Zoals ontsnappen uit Escaperoom Geldrop of toch liever je eigen filmfestival helpen
organiseren in Centrum Hofdael? Het kan zomaar gebeuren, met True Friend.
De reeks aan avonturen en uitdagingen is zó gevarieerd dat er altijd iets te ontdekken valt. En is een
bepaalde Challenge niet spannend genoeg (of juist te spannend?), dan doe je gewoon mee aan de
volgende. Want meedoen en je aanmelden mag altijd, ook als je pas later aansluit.
Alle avonturen spelen zich af in Geldrop-Mierlo én in de speciale App van True Friend. Die app is gratis via
de Apple Store of Google Play en ook te bekijken via www.true-friend.nl. Download alvast de app en maak
samen met je kind een profiel aan! Speciaal voor de introductie op donderdag 11 maart mogen de kinderen
voor deze keer, als ze een telefoon hebben, die ook meenemen in de klas.
Spannend!

True Friend – da’s voor echte vrienden

Peuteraanbod
Thema
We zijn op het peuteraanbod nog druk bezig met het
thema 'eten en drinken'. We gebruiken het boek 'Rupsje
nooit genoeg' van Eric Carle als themaboek.
Zo leren de peuters allerlei soorten fruit en groente, ze
leren tellen met het rupsje en zien dat de rups
langzaam in een hele mooie vlinder veranderd.
Het volgende thema zal over Pasen en de lente gaan.
Hebben ouders nog ideeën voor de invulling van dit
thema dan horen wij dit graag.
Op 2 april gaan de peuters samen met de kinderen van
de onderbouw weer paaseitjes zoeken.

Kleding voor de peuters
Het gebeurt regelmatig dat peuters een ongelukje krijgen wanneer ze aan oefenen met zindelijkheid. We hebben
dan ook reserve kleren nodig. Heeft u nog broekjes en hemdjes over in maat 104 en 116 dan vinden we
het fijn om deze te krijgen. Ook sokken zijn welkom.

Jarigen
Sila is jarig op 26 maart.
Zij wordt dan 3 jaar. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Dagopvang
Baby groep
Wat fijn dat iedereen er weer is!! We hebben weer
gezellig volle groepen.
We vinden het ook superfijn dat alle ouders zich
zo goed houden aan de coronamaatregels. We
hebben 1 klein puntje. Er mogen maar 2 ouders in
de hal zijn bij het ophalen en het brengen. Soms is
het hier een beetje druk. Dan mogen de ouders
even in de keuken wachten. Dank jullie wel voor
het begrip.
Hans is in januari jarig geweest, nog gefeliciteerd
Hans. Hij is 2 jaar geworden en overgegaan naar
de peutergroep. Veel plezier Hans bij de
peuterend.
We hebben deze maand twee jarige, Lilach en
Dylan worden 2. Alvast een fijne verjaardag voor
jullie. In april gaan ze over naar de peuters.
Wisten jullie dat we nieuwe kussen hebben
gekregen voor onze snoezelhoek? Het begin is
gemaakt. Uiteindelijk willen we de snoezelhoek
uitbreiden met nog anderen leuk dingetjes zoals:
lichtjes / spiegels / kleurtjes etc. We houden jullie
op de hoogte.

Peuter groep
Sinds 22 februari zijn we bezig met het nieuwe
thema eten en drinken. Met name in de eerste
weken heeft bij het thema het fruit centraal
gestaan. Er is aandacht besteed aan vorm, kleur en
natuurlijk hoe smaakt het. Het boek dat bij dit
thema gebruikt wordt is "rupsje nooit genoeg".
Het thema spreekt de kinderen erg aan.
Komende week gaan het speeltoestel en het oude
meubilair weg uit de hal.
Helaas kan door de coronamaatregelen de
sportinstuif op dit moment niet plaats vinden.

Bĳlagen
Hoi allemaal!
Wij, de kinderen van groep 7, doen mee met de E-waste
race. Maar wat is dat dan? Nou kijk, we gaan allemaal
elektronische apparaten inzamelen, daarmee verdienen
we punten. Er doen meer scholen mee hoor en wij dus ook!
Wie uiteindelijk de meeste punten heeft, heeft gewonnen!

Wij willen heel graag winnen, dus willen jullie ons
meehelpen?? Hoe kan je dat dan doen? Je kan aan je
familie, je buren, je sportmaatjes, je ouders, de vrienden
van je broer of zus, echt aan iedereen die je kent vragen
of ze nog elektronische apparaten thuis hebben liggen. En
vraag of wij die mogen hebben. Natuurlijk geen dingen die
het nog doen, maar dingen die niet meer werken of kapot
zijn!

Het kan van alles zijn! Bijvoorbeeld oude telefoons, oude
laptops, oude kabels, oude koptelefoons, oude oortjes,
oude spelcomputers. Maar het mag niet groter zijn dan je
tafeltje in de klas! En het mag ook geen bedrijfsafval zijn.
Alvast bedankt allemaal! En heb je een elektronisch
apparaat? Lever het dan in bij groep 7!

GROETJES AMBER
SCHOENMAKERS, PROMOTOR VAN
DE E-WASTE RACE UIT GROEP7!

Bĳlagen

