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Mei Birthdays!
1 - Harry en Harriët
5 - Arman
6 - Elina
7 - Nina
11 - Jolene en Madelief
14 - Bart en Ize
17 - Amjar
18 - Danisha
21 - Ali
23 - Münir
28 - Nina en Cristiano

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Elina en Jolene zijn gestart. Welkom! Wij
wensen jullie heel veel plezier bij ons op
school.

Kindcentrum

weer gedeeltelijk open
Wat is het weer fijn om allemaal vrolijke gezichtjes te
zien in ons Kindcentrum!
De dagopvang, peuteraanbod en BSO zijn weer
volledig open en de basisschool gedeeltelijk.
De kinderen vinden het weer ontzettend fijn om de
klasgenootjes en de juf/meester te zien. Wij zijn als
team de Vlinder super trots op onze ouders!
Jullie hebben de afgelopen periode de kinderen thuis
goed opgevangen en geholpen met het huiswerk.
Jullie zijn kanjers!
We hopen dat we snel weer volledig open mogen,
zodat de kinderen met alle klasgenoten samen zijn.

School
Kindcentrumfotograaf
Jaarlijks komt VandenBerg-ID Schoolfotografie langs voor
het maken van de portret-, gezins- en groepsfoto.
Samen met VandenBerg-ID hebben we gekeken naar een
passende oplossing waarbij we de richtlijnen van het
RIVM volgen.
Dit jaar worden alleen portretfoto’s gemaakt in
’t Vlinderhof. Van deze portretfoto’s wordt een leuke
koppenkaart gemaakt zodat de kinderen toch een
groepsfoto hebben als blijvende herinnering.
De fotograaf komt op twee dagen, zodat groep A en B
onder schooltijd op de foto kunnen.
Maandag 25 mei voor groep A
Donderdag 4 juni voor groep B
Zorg voor mooie fleurige kleren!

MR samenstelling 2020-2021
Wellicht heeft u het al kunnen lezen in de notulen van
de MR. Deze staan gepubliceerd op onze website.

WIST U DAT...

De cito's zijn verplaatst naar volgend
schooljaar?
DE NIO VOOR GROEP 7 OOK NOG EVEN
UITGESTELD IS? ZODRA WE EEN DATUM
HEBBEN GEPRIKT, HOREN JULLIE VAN
ONS!

Meneer Johan en Michel Werkman nemen afscheid
van de MR.
Zij hebben jarenlang zich ingezet als afvaardiging
van het personeel en ouders.
Voor het nieuwe schooljaar nemen Juffrouw Yvet en
Kris van Rens (vader van Lena gr. 1/2a) het stokje over.
Samen met Meneer Ties en Yasemin Kardes (moeder
van Hira gr. 1/2a) zijn zij de MR voor schooljaar 20202021.

Afscheid meneer Johan
Na 42 onderwijsjaren gaat meneer Johan aan het
einde van dit schooljaar met pensioen.
Meneer Johan heeft 41 jaar bij ons op school
gewerkt.
Diverse ouders hebben zelfs les van hem gehad.
Het is heel bijzonder dat de kinderen van hen nu
bij hem in de klas zitten.
Meneer Johan wil graag met de klas het jaar
feestelijk afsluiten. Samen zijn we aan het
bekijken wat voor deze bijzondere periode
allemaal mogelijk is.

School
Kiva Thema 9: 'Wat kan ik doen?'
Als je slachtoffer bent van vervelend gedrag kun je daar op verschillende manieren mee omgaan.
Als je op een ‘verkeerde’ manier reageert, lokt dit alleen maar meer vervelend gedrag uit.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand heel agressief wordt.
Daarom gaan we in dit thema kijken naar manieren waarop jullie kinderen het beste kunnen reageren op
vervelend gedrag en naar wie ze toekunnen als er wordt gepest.
Door middel van oefeningen ontwikkelingen ze hun assertiviteit, zodat ze voor zichzelf op kunnen komen!

Watertappunt in school & buiten
In de meivakantie hebben we twee watertappunten gerealiseerd op school.
Kinderen mogen een flesje mee naar school nemen en kunnen dit binnen of buiten vullen.
Het watertappunt binnen is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Geldrop-Mierlo en Brabant Water en
buiten door subsidie van Gezonde School.
Wij zijn er heel blij mee!

Peuteraanbod
HIEP, HIEP, HOERA. We zijn weer begonnen.
Sinds maandag 11 mei mag het peuteraanbod weer open zijn
voor alle peuters. Wel met extra maatregelingen vanwege de
corona, maar gelukkig zijn deze goed gecommuniceerd met
de ouders via ouderportaal.
Nog wat onwennig konden we starten afgelopen maandag.
Sommige peuters keken nog even afwachtend, maar alle
peuters hadden er weer zin in en begonnen meteen te
spelen. Ook de juffen hadden er weer zin in en waren dolblij
hun peuters weer te mogen ontmoeten.
Al met al hadden we een fijne start en hebben de peuters
genoten van het weer samen spelen met elkaar.

Na deze lange tijd dat de peuters niet konden komen spelen, willen we ze eerst weer op hun gemak
stellen en laten wennen aan het ritme van de ochtend.
Vervolgens gaan we weer met een nieuw thema aan de slag. Hierover krijgt u nog nader bericht.
Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag en is het peuteraanbod gesloten.
Vrijdag 22 mei zijn we wel gewoon open.

