NIEUWSBRIEF
KINDCENTRUM DE VLINDER

Mei Birthdays!
1 - Harry en Harriët
2 - Mirac
6 - Elina
7 - Nina en Loua (DO)
11 - Jolene en Madelief
14 - Bart, Ize en Sanad
19 - Adriënne
22 - Arrihant (DO)
23 - Münir
26 - Anna en Jayden (DO)

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Luka is bij ons op school gestart. Eren

gaat eind mei starten. Wij wensen jullie
veel plezier bij ons op school!

Dagopvang
We hebben 3 nieuwe kindjes erbij, Abby,

Yaden en Nina. Veel plezier bij ons op de
babygroep!

#9 MEI 22

School
Logopedistes
Wij zijn Anouk van Goor en Eline Swinkels, wij zijn werkzaam als logopedist, remedial teacher en
dyslexiebehandelaar. Na de meivakantie zullen wij met onze eigen praktijk ‘LogoTeaching’ starten op Kindcentrum
De Vlinder. Wij kijken er naar uit om in het Kindcentrum te gaan starten. Het is onze passie om kinderen te helpen
en ondersteunen. Ieder kind verdient het namelijk om vrolijk en gelukkig te zijn en om goed mee te komen in de
klas zonder moeilijkheden in de spraak- en/of taalontwikkeling.
Als logopedist, remedial teacher en dyslexiebehandelaar helpen wij kinderen die problemen ervaren met :
 Afwijkende mondgewoonte (duimen, open mond gedrag, verkeerde tongplaatsing)
 Spraak (moeite met de woorduitstempeling, bepaalde klanken niet kunnen uitspreken of slissen)
 Taal (moeilijkheden met bijvoorbeeld woordenschat, zinsbouw, taalbegrip, begrijpend lezen)
 Hulp bij dyslexie/dysorthografie
 Huiswerkbegeleiding
 Preteachen (informatie die kinderen op school gaan leren van tevoren al samen doornemen).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.logoteaching.nl
---------------------------------------------Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Eline Swinkels & Anouk van Goor

WIST U DAT...

... Groep 7 dinsdag 10 mei de NIO toets heeft
gemaakt? Dit is een intelligentietest die we
meenemen voor het voortgezet onderwijs advies.
... DINSDAG 24 MEI OM 8.30 UUR ER WEER
EEN KOFFIE-UURTJE IS?
... alle kinderen van groep 7 geslaagd zijn voor
het nationaal theoretisch verkeersexamen?

... de schoolfotograaf 23 mei weer komt?
... Groep 8 voor de meivakantie hard heeft gewerkt
voor de CITO Eindtoets? We zijn nu allemaal vol
spanning aan het wachten op de uitslag.

School
Oekraïense taalklas
De Oekraïense taalklas is dinsdag 10 mei van start
gegaan op de locatie bij de Regenboog/de Rots. Zij
hebben voor de gehele week een lokaal beschikbaar.
Alle Oekraïense kinderen die in Geldrop wonen kunnen
vanaf nu op deze locatie onderwijs volgen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Yvonne
Betting (Kindcentrum de Rots) of Ellen van Bindsbergen
(Basischool de Regenboog).

Afwezigheid juffrouw Jeanne
Juffrouw Jeanne, interne begeleider, is de gehele
maand mei afwezig. Heeft u vragen aan juffrouw
Jeanne? Dan kunt u deze tijdelijk stellen aan juffrouw
Wendy of de eigen leerkracht. We proberen samen met
u zo goed mogelijk de zorgvragen voort te kunnen
zetten.

Vakantierooster schooljaar 22-23

Groepsverdeling schooljaar 22-23
We kunnen met trots vertellen dat we komend
schooljaar met negen groepen gaan starten! Op dit
moment zijn we nog volop bezig om de bezetting voor
het nieuwe schooljaar rond te krijgen.
Juffrouw Anne is in blijde verwachting en verwacht haar
eerste kindje in september. Zij zal dus niet gaan starten
met het nieuwe schooljaar.
Groep 1/2a Juffrouw Annemieke en juffrouw Nancy
Groep 1/2b Juffrouw Yvet
Groep 1/2c Juffrouw Marianne en vacature
Groep 3 Juffrouw Wies en juffrouw Marly
Groep 4 Juffrouw Jolanda
Groep 5 Juffrouw Anne en langdurige vervanging i.v.m.
zwangerschapsverlof
Groep 6 Juffrouw Ans en meneer Ties
Groep 7 Juffrouw Bente
Groep 8 Meneer Bart

Open podium
Woensdag 1 juni hebben we ons eerste open podium
van dit jaar met publiek. Ouders zijn van harte welkom
om te komen kijken naar de optredens.
10.30-11.15 uur gr. 1/2a (beren), gr. 1/2c (giraffen), 3, 5, 7
11.30-12.15 uur gr. 1/2b (tijgers), 4, 6, 8

School
Ouderraad
Wat doet de OR?

De OR, languit de ouderraad, zorgt er samen met de leerkrachten voor dat er leuke activiteiten op school zijn.
Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, kerstviering en paaseitjes zoeken met Pasen. Maar ook de wat minder bekende
festiviteiten, zoals een leuke opening van de kinderboekenweek, het nationale voorleesontbijt of ondersteuning bij
themaweken op school.
Vacature Voorzitter

De ouderraad is op zoek naar een bevlogen en enthousiaste voorzitter! Vind je het leuk om mee te helpen om
Kindcentrum een actieve en gezellige school te houden? Of wil je eerst meer weten? Meld je dan via
ordevlinder@eenbes.nl of spreek juffrouw Annemieke (groep 1/2A) of Judith Crooy aan (moeder van Sophie & Anna).
Vrijwillige ouderbijdrage

Sinds dit schooljaar is de wetgeving rondom de ouderbijdrage veranderd. De bijdrage was al vrijwillig, maar door de
aangepaste regels mag er ook geen persoonlijke herinnering meer gestuurd worden tijdens het schooljaar. De
ouderbijdrage wordt ingezet voor de activiteiten op school, waaronder het schoolreisje of schoolkamp aan het einde
van het schooljaar. De OR maakt naast de ouderbijdrage ook gebruik van inkomsten uit de kledinginzameling van
Bag2school, waardoor we af en toe een leuke traktatie of extraatje kunnen inzetten bij activiteiten. Toch is de
ouderbijdrage belangrijk, voornamelijk voor een bijdrage aan de grotere activiteiten aan het einde van het schooljaar,
omdat de kosten voor vervoer en entree noodzakelijk zijn om het uitje door te kunnen laten gaan.
Heb je nog vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Loop dan even langs bij Wendy of stel je vraag bij het volgende
koffieuurtje.
Wil je de OR ook op een andere manier helpen? Lever dan de te klein geworden kleding in voor het Bag2school
project in de container op school!
Activiteiten afgelopen maand:

Pasen
Koningsspelen
Aankomende activiteiten:

Avondvierdaagse
Van dinsdag 7 tot vrijdag 10 juni is het weer avondvierdaagse! Gezellig samen aan de wandel. Via de website van de
avondvierdaagse kun je zelf je kind aanmelden voor dit evenement. Ook kun je aangeven of je als begeleider mee wilt
lopen. De kosten zijn 3 euro voor deelname met medaille, en 1,50 euro zonder medaille. Je kunt kiezen voor routes van
4, 6 of 8 kilometer.
Schrijf je in voor 31 mei! Ditkan via de site: www.a4d-geldrop.nl

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!

Dagopvang
Baby groep
Vanaf 1 April zijn Abby en Yaden gestart bij ons op
de babygroep. En in mei is Nina bij ons begonnen..
Welkom lieve kindjes en veel speel en
knuffelplezier bij ons!
Arrihant en Jayden gaan over naar de
peutergroep. We zullen jullie gaan missen! Maar
veel plezier bij de peuters. En gefeliciteerd jarige
jopjes!
We hebben weer wat nieuwe dingetjes gekregen.
Er staat een mooie nieuwe box op de groep. En we
hebben een nieuwe wandelwagen, nu kunnen de
hele kleine baby's ook mee naar buiten.
Onze nieuwe naam is: De kleine vosjes, benoemd naar de vlinder de kleine vos.
Wat leuk, we mogen deel gaan nemen aan de cursus gebaar voor het jongen kind. In deze cursus wordt er
aandacht besteed aan de talige en communicatieve ontwikkeling van jonge, horende kinderen en hoe hierop kan
worden aangesloten met ondersteunende gebaren. Het lijkt ons erg leuk / leerzaam en een mooie aanvulling voor
onze kinderen. En zeker voor kinderen die de taal nog niet goed beheersen / begrijpen.
Idil is bijna klaar met haar opleiding (Juni) en gaat ons dan verlaten, ze gaat op een ander kinderplein werken
binnen Korein. Daardoor ontstaat er een vacature bij ons op de babygroep. We hebben al met enkele sollicitanten
een gesprek gehad. Waarschijnlijk hebben we van daaruit een geschikte vervanging gevonden voor Idil. Meer
daarover in de volgende nieuwsbrief.
Lisa, Anke, Idil en Elise.

Dagopvang
Peuter groep
J arigen
Lina is jarig geweest in de meivakantie. Zij is 3 jaar
geworden. Nog van harte gefeliciteerd Lina.
Thema: Jonge dieren

Aankomende week gaan we aan de slag met het thema
jonge dieren. Het boek wat centraal staat is: We hebben
er een geitje bij geschreven door Marjet Huiberts.
Alle werkjes en knutselactiviteiten staan in het teken van
het thema.
Op YouTube is er ook een liedje over te vinden. EEN
GEITJE BIJ.
Instroomgroep 3 plus kinderen

De instroomgroep gaat weer beginnen. De 3 pluskinderen van het peuteraanbod en peutergroep gaan vanaf deze
week weer elke woensdag een kijkje in groep 1 nemen om daar samen met hen activiteiten te ondernemen.

Groetjes De peuterleidsters

Bijlagen

Z omer VIS Karavaan:
Op zondag 2 juli is er een open dag bij Hengelsportvereniging De IJzeren Man. Deze dag is speciaal bedoeld voor
de jongere kinderen uit de gemeente Geldrop-Mierlo en omgeving.
Tijdens deze dag zullen er allerlei leuke dingen gedaan worden zoals vissen en staan er verschillende spellen en
een speurtocht voor je klaar! Kom jij uitproberen hoe je moet vissen? Wil jij weten wat voor vissen er allemaal in
Geldrop-Mierlo wonen? Kom vooral een kijkje nemen! Meer informatie is terug te vinden op deze website:
www.leefgeldrop-mierlo.nl/zomer-vis-karavaan
Sport na School Geldrop & Mierlo:

Na de meivakantie gaan we verder waar we gebleven waren, elke week lekker met elkaar sporten!
Binnenkort komt ons nieuwe programma weer op de website te staan, hou deze goed in de gaten en kom
gezellig mee doen!
Fietstocht!

Op zaterdag 23 juli komt er een hele leuke activiteit aan, meer informatie gaan we binnenkort communiceren,
maar we willen dit leuke nieuws alvast aan jullie laten weten! Tijdens deze dag gaan we groots uitpakken, met
een fietstocht langs alle deelnemende sportaanbieders in de gemeente Geldrop-Mierlo. Je kan tijdens die dag de
sfeer komen proeven en gezellig de sport uitproberen waar jij interesse in hebt, samen met het hele gezin, hoe
leuk is dat!
Dikke Bandenrace

De dikke bandenrace zal plaats gaan vinden in Mierlo. Dit is een side event van de wielertour ZLM, waarvan de
laatste etappe mag eindigen in ons mooie Mierlo! Samen met de wielervereniging organiseren wij de dikke
bandenraces. We hebben verschillende categorieën waaronder:
Loopfiets 2-4 jaar
Dikke banden race 5/6 jaar
Dikke banden race 7/8 jaar
Dikke banden race 9/10 jaar
Dikke banden race 11/12 jaar
Dit alles zal plaats gaan vinden op zaterdag 11 juni. We hopen op een stralende dag. Meer informatie is
momenteel nog niet bekend, maar de races zullen tussen 12:00-15:00 uur plaats gaan vinden. Wil je op de hoogte
blijven? Volg ons dan op Facebook en Instagram!
Met sportieve groet,

Martine Sanders en Stèphan van de Peppel

Bijlagen
Juf Sanne heeft voor haar afstudeerproject iets heel gaafs kunnen doen met groep 8:
chatten met buddy's uit Denemarken!

