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Nieuw(s)jaar!
2019 is afgesloten en we gaan een nieuw jaar in. De eerste schooldag
van 2020 opende we voor het tweede jaar feestelijk op het
schoolplein!
Met alle kinderen van het Kindcentrum hebben we ’s ochtends
geproost op het nieuwe jaar. Een nieuw jaar met goede voornemens.
Zo willen we u graag goed op de hoogte houden van de mooie ontwikkeling binnen het Kindcentrum. Het eerste
nieuwtje: de basisschool is door de Eenbes benaderd om voor de inspectiewaardering ‘GOED’ te gaan. Hiervoor
zal de inspectie dit schooljaar nog bij ons op bezoek komen.
Voor ons blijft het een belangrijk speerpunt dat de kinderen zich veiling voelen en met veel plezier naar ons
kindcentrum komen. De kinderen van de kinderopvang mogen vanaf nu genieten van het mooie groene
speelplein. En is de toegang naar de speelplaats opnieuw bestraat waardoor we de fietsenstalling van de
speelplaats hebben verplaatst naar de ingang van de gymzaal. Dit jaar zal ook het grote schoolplein worden
omgetoverd tot een groen schoolplein.
Daarnaast gaat het team tijdens de leerteams sessies aan de slag om de doelen voor de kinderen zichtbaar te
maken en de kinderen meer grip te geven op de manier van leren (executieve functies). En wordt er een nieuwe
wereldoriëntatie methode gekozen. Wilt u dicht bij de nieuwe ontwikkeling staan? Kom een keertje naar ons
maandelijks koffie-uurtje (zie schoolkalender). Wendy neemt de ouders mee in de ontwikkelingen van het
Kindcentrum. Het eerste koffie-uurtje is vrijdag 24 januari om 8.30 uur in de personeelskamer.

Nationale voorleesdagen.
Woensdag 22 januari starten weer de nationale voorleesdagen.
We gaan er een knusse ochtend van maken. Daarom mogen alle kinderen in pyjama komen en hun
lievelingsknuffel meenemen. Tussen 8.45 en 9.30 uur zullen er leerlingen uit groep 7 gaan voorlezen in de
lagere groepen, kinderopvang en peuteraanbod.

Jarigen
Van de maand januari
1 jan
3 jan
4 jan
5 jan
6 jan
8 jan

9 jan
12 jan
13 jan
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21 jan
22 jan
24 jan
26 jan
30 jan
31 jan

Mohamad
Aveen
Jayden
Neomy
Justin
Lena
Lila
Yagiz
Beyza
Rana
Tijn
Efe
Hans (babygroep)
Hira
Kadir
Amber
Mete
Oscar (peutergroep)
Emir
Vanessa
Milo (babygroep)
Çinar

Van harte gefeliciteerd!!

Welkom in het kindcentrum
Basisschool: De afgelopen maand zijn er weer nieuwe leerlingen bijgekomen op onze school. Wij wensen
Dylan, Lila, Yagiz en Hira Elis en hun ouders een hele fijne schooltijd toe op BS de Vlinder.

Kinderopvang: Welkom Femke en Niek, jullie komen vanaf Januari ook gezellig bij de babygroep spelen.
Eva, Luuk en Roxy wij wensen jullie veel speelplezier op de peutergroep

Nieuws van de basisschool

Studiereis Leuven, kinderen vrij!
Alle kinderen zijn van woensdag 29 januari t/m vrijdag 31 januari vrij. Ondanks dat er een staking is
aangekondigd voor 30 en 31 januari gaan we met team deze dagen op studiereis naar Leuven.
Onder begeleiding van Onderwijs Maak Je Samen gaan we drie dagen naar Leuven. Deze reis staat volledig in
het teken van creëren van een rijke leeromgeving om te komen tot hogere betrokkenheid en welbevinden bij de
kinderen. De reis bevat een mooie afwisseling van luisteren, doen en ervaren. Zo gaan we ook op
scholenbezoek. Deze studiereis is de start voor het vormen van ons nieuwe schoolplan 2020-2024. Voor dit
nieuwe plan willen we zowel de inspiratie van deze reis als de nieuwe koers vanuit onze stichting bundelen tot
een mooi plan. De koers van onze stichting is gisteren gelanceerd. Nieuwsgierig naar deze nieuwe koers? Bekijk
de video: https://youtu.be/MRzzyvtiFtQ en lees hier de nieuwe koers:
https://www.eenbes.nl/download/file:leren-met-passie-online-1.htm

Kerst
Wat een sfeervolle kerstviering en kersttocht!
Alle kinderen hebben voor de vakantie lekker gesmuld van een
heerlijke kerstlunch. Deze lunch was verzorgd door een aantal
ouders van onze school. Ze hebben harstikke goed hun best
gedaan!
De kinderen zijn deze dag ook gaan schaatsen bij wintersfeer.
In de avond was het Kindcentrum open voor de Kersttocht. Heel veel mensen hebben genoten van een glaasje
glühwein, chocolademelk of gewoon lekker ranja. Op verschillende locaties in de wijk verzorgden de kinderen
van groep 7 en 8 een leuke activiteit. Alle foto’s staan op de website.

Wist u dat:
We iedereen een fantastisch 2019 wensen!
We de allereerste schooldag van 2020 met iedereen hebben geproost op het
nieuwe jaar.
Vrijdag 31 januari het de Dag van de directeur is.
De kinderen van groep 7 en 8 vrijdag 17 januari weer een voorlichting krijgen
vanuit Halt.
Er woensdag 5 februari weer een Open Podium is. U bent van harte welkom om
te komen kijken. Vanaf 11.15 uur in ’t Vlinderhof.

CITO
Komende maand worden de CITO-toetsen voor groep 1 t/m 8 afgenomen. U kunt de resultaten digitaal in onze
Vlinder app zien onder knop ‘schoolcijfers’. U heeft hiervoor een speciale code van ons leerlingvolgsysteem
‘Parnassys’ ontvangen.
Heeft u dit niet ontvangen of lukt het niet met inloggen?
Mail naar info@kindcentrumdevlinder.nl of wendy.hollanders@eenbes.nl. Of wandel even binnen bij juffrouw
Wendy of juffrouw Louise (administratief medewerkster, werkzaam op maandag en vrijdagmorgen).

Nieuw MR-lid
Even voorstellen
Mijn naam is Yasemin Kardes, moeder van Hira (groep 1/2a) en Ruya (3 jaar). Ik werk zelf 3
dagen op een basisschool in Eindhoven als leerkracht groep 3. Als moeder én vanuit mijn
passie voor onderwijs vind ik het leuk mee te mogen denken over het beleid op de Vlinder.
Daarom ben ik vanaf dit schooljaar toegetreden tot de MR.
Belangrijk van een school vind ik uiteraard kwalitatief goed onderwijs, maar zeker ook dat de
kinderen zich er prettig voelen en zich veilig en goed kunnen ontwikkelen. Namens alle
ouders wil ik graag actief een bijdrage leveren aan een goede én gezellige school. Zijn er
zaken die jij graag besproken wilt zien in de MR, laat het mij gerust weten!
Met vriendelijke groet,
Yasemin Kardes

Gezocht: Medezeggenschapsraad-lid!
De oudergeleding van MR van de Vlinder is op zoek naar een gemotiveerde ouder, die zitting wil nemen in de
medezeggenschapsraad. Michel Werkman (vader van Joni uit groep 8) neemt na vele MR-jaren aan het eind van
dit schooljaar afscheid.

.

Wat is een MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te
maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het
gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. Als lid
van de MR kunt u namens de achterban ( = de andere ouders) spreken.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
die waarover de MR eerst advies moet geven;
die waarvoor instemming van de MR vereist is;
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat vragen wij van u?
Interesse in schoolbeleid en schoolregels
Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken).
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar).
Een kritische en open houding.

Lijkt het u wat om de MR komen te versterken?
Mail dan naar meneer Ties (ties.vangog@eenbes.nl). U kunt natuurlijk ook even langslopen.
U ontvangt dan een kandidaatsstellingsformulier. De kandidaatsstellingformulieren met motivatie moeten voor
maandag 3 februari weer worden ingeleverd. Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere
personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht
het zo zijn dat slechts 1 persoon zich verkiesbaar heeft gesteld, dan wordt deze persoon automatisch het
nieuwe MR-lid.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Dat kan, u kunt meneer
Ties of meneer Johan aanspreken. Meer informatie over de MR is op de website te vinden

KiVa thema 5 ‘Verborgen vormen van pesten’
Onderbouw:
In dit thema gaan we in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om
onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren jullie
kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin gepest,
geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt. Ook bespreken
we welke emoties je ervaart wanneer iemand vervelend tegen je doet.
Bovenbouw:
Dit thema staat in het teken van de verborgen vormen van pesten, ook wel indirect of
relationeel pesten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van gemene, anonieme (en digitale)
berichtjes en het vertellen van negatieve verhalen achter de rug van het slachtoffer om. Door middel van
verschillende oefeningen leren jullie kinderen niet alleen wat verborgen pesten is, maar ook hoe ze de vormen
van verborgen pesten kunnen herkennen in verschillende situaties.

Nieuws van het Peuteraanbod

Peuteraanbod leeftijd gewijzigd per 1 januari
2020
In 2020 vindt er een belangrijke wetswijziging plaats in het peuterwerk, welke gevolgen heeft voor alle
gemeentes in Nederland.
Wat betekent dat voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Onlangs hebben alle ouders van het Peuteraanbod een
brief ontvangen met daarin de nieuwe tarieven en de informatie over de uitbreiding van uren Voorschoolse
Educatie. De uitbreiding van uren voert de Gemeente vanaf augustus 2020. Hierover worden jullie ook later dit
jaar over geïnformeerd.
Wat er in de brief nog niet vermeldt stond is dat de start leeftijd gewijzigd is. Een peuter kan nu starten met een
leeftijd van 2 jaar en 3 maanden.

Nationale voorleesdagen.
Woensdag 22 januari starten weer de nationale voorleesdagen.
We gaan er een knusse ochtend van maken. Daarom mogen alle kinderen in pyjama komen en hun
lievelingsknuffel meenemen. Tussen 8.45 en 9.30 uur zullen er leerlingen uit groep 7 gaan voorlezen in de
groepen.

Nieuws van de kinderopvang

Baby groep
De feestdagen zijn weer voorbij, wij wensen iedereen een gelukkig een gezond 2020!
Milo is 30 januari jarig, hij is voor het laatste maand bij ons op de babygroep.
Dinsdag 14-01 volgen een aantal collega's de workshop ‘kamishibai’ (voorlezen uit grote platen in een houten
frame).
Woensdag 22-01 is het nationale voorleesdag.
Elise heeft de laatste week van januari lekker vakantie.

Peuter groep
Woensdag 22 januari starten de nationale voorleesdagen.
Het boek dat centraal staat is "Mopper-eend".
Komende weken zullen we in het thema van het boek werken waarin emoties zoals boos, blij en verdrietig
centraal staan.
Woensdag 22 januari vieren we met het kindcentrum de start van de nationale voorleesdagen.
Kinderen die deze dag komen, mogen in hun pyjama komen en een knuffel meenemen.
Rond 8.45 uur zal er door een leerling van groep 7 of 8 voor gelezen worden. We sluiten af met wat lekkers en
een activiteit.
De kinderen hebben sinds deze week nieuwe mandjes gekregen. Sommige kinderen hebben een andere
afbeelding.

Nieuws vanuit BSO Teenz en de Kidz club campus.
Allereerst de beste wensen voor 2020.
We hebben de kerstvakantie weer veel leuke dingen gedaan zoals: Naar een goochelshow geweest, lekkere
hapjes gemaakt, Een mooie kerstmanpuzzel gemaakt en op bezoek geweest op andere locaties.
We hebben er weer zin in om ook dit jaar weer veel leuke activiteiten te gaan doen samen met de kinderen.
Groetjes Ellen, Cheryl en Susan

