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Juli Birthdays!
6 - Iyad
7 - Dean
8 - YiYi
9 - Fein en Selina
20 - Luciana
21 - Taylan PSZ
22 - Ruben
23 - Kaylee
24 - Senna
28 - Sanne
29 - Ceyda en Marvellous PSZ
31 - Chloe

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
Dagopvang
Alex is 26-6 bij ons gestart. Wij wensen
hem veel speelplezier bij ons.

Peuteraanbod
Ibrahim en Egeman worden 4 jaar en
gaan naar de basisschool.

Heel veel succes en plezier gewenst.

Corona update

Vanaf 1 juli worden er weer diverse versoepelingen
doorgevoerd. Ook voor het basisonderwijs. Wat zijn
de versoepelingen voor het nieuwe schooljaar?
Ouders en alle andere volwassenen mogen weer
IN het schoolgebouw komen.
Alle ouders zijn weer welkom OP het schoolplein.
Het gebruik van de gymzalen voor
bewegingsonderwijs is weer toegestaan.
We gebruiken weer de reguliere ingang/uitgang
van het schoolplein. Dus niet meer de ingang via
de Ter Borgstraat.
Wat blijft nog wel belangrijk?
De bestaande hygiëne maatregelen, met o.a. het
handen wassen.
De 1,5-meter afstandsregel blijft van kracht.
Blijf thuis bij klachten.

School
MR
De MR van basisschool de Vlinder zal komend jaar
een andere bezetting gaan krijgen.
Meneer Johan gaat, zoals eerder bekend gemaakt,
met pensioen. Juffrouw Yvet ( groep 7 ) zal zijn
functie in de personeelsgeleding ( PMR ) gaan
invullen.
In de oudergeleding neemt Michel Werkman
afscheid, omdat de jongste telg uit zijn kroost de
school gaat verlaten vanuit groep 8. Zijn positie
wordt ingevuld door Kris van Rens, de vader van
Lena uit groep 1 / 2.
In de notulen van de MR-vergadering d.d. 15 juni,
gepubliceerd op de website, heeft u kunnen lezen
dat deze samenstelling de volgende bezetting heeft
opgeleverd:
Kris van Rens:

voorzitter

Juf. Yvet en men. Ties:

secretaris

Yasemin Kardes:

lid.

Afscheid groep 8
Niet alleen meneer Johan neemt afscheid van ons,
maar ook alle kinderen van groep 8. Voor hen is het
een zeer bijzonder jaar. Geen schoolkamp, maar een
activiteiten week op school onder schooltijd. Geen
musical, maar een film. Geen afscheidsfeest
’s avonds op school, maar een afscheid buiten bij de
hoofdingang van school. Het team is op dit moment
druk bezig om er een onvergetelijk afscheidsdag
van te maken. Woensdag 8 juli neemt groep 8 ook
afscheid. Alle ouders van groep 8 hebben van
meneer Bart een e-mail ontvangen met daarin alle
informatie.

WIST U DAT...

... Alle kinderen van groep 7 geslaagd zijn voor het
theoretisch verkeersexamen?
... WE HET NIEUWE SCHOOLJAAR OP VRIJDAG 28
AUGUSTUS OM 12.15 UUR HET JAAR FEESTELIJK OPENEN.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OM DE KLASSEN TE
KOMEN KIJKEN. DE KINDEREN SPELEN HET LAATSTE UUR
GEZELSCHAPSPELLETJES.
... De Kindcentrumgids/kalender in de
zomervakantie al op de website worden
gepubliceerd. Op de eerste schooldag
ontvangen alle kinderen een exemplaar.

Afscheid
meneer Johan
Bericht van meneer Johan
Beste ouders en lieve kinderen van Kindcentrum De
Vlinder,
Na 42 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, waarvan 41
jaar op De Vlinder en één jaar op een basisschool in
Nuenen, ga ik er op het einde van dit schooljaar een punt
achter zetten.
Ik kijk met veel voldoening terug op de vele jaren die ik
op deze school heb gewerkt. Eerst als beginnende
leerkracht op de Margretha Sinclair, toen een zuster nog
het hoofd van de school was. Vanaf 1985 op basisschool
De Windroos, toen mijn vriend Frans van Schayk de
directeur was en de laatste jaren op Kindcentrum De
Vlinder.
In deze lange periode heb ik les gegeven aan ruim 1000
leerlingen, een prachtig aantal. Het waren kinderen
die voor het eerst op school kwamen en het waren ook
kinderen die de school na acht jaar weer verlieten, als
kleine pubers. Elke groep had zijn eigen charme en het
was voor mij iedere dag een feest om dit te kunnen en
mogen doen.
Naast het geven van les ben ik op deze school ook jaren
adjunct directeur geweest en was ik één van de eerste
interne begeleiders in Geldrop. Allemaal prachtige jobs,
maar het geven van les en het dagelijks omgaan met
allerlei verschillende leerlingen, had toch duidelijk mijn
voorkeur.
Nu hoop ik dat er een periode gaat komen waarin ik kan
gaan genieten van andere dingen. Het oppassen op mijn
kleinkinderen, het werken in de tuin en het regelmatige
bezoeken van mijn favoriete vakantieland Portugal.
Ik bedank alle ouders en alle leerlingen van De Vlinder
voor de heel prettige samenwerking en ik wens jullie het
allerbeste voor de toekomst.
En… wie weet komen we elkaar in Geldrop nog regelmatig
tegen.
Met lieve en warme groeten,
Meneer Johan.

Bericht van school
Meneer Johan neemt na 42 jaar onderwijs afscheid.
Hij heeft 41 jaar met heel veel plezier op onze school
lesgegeven. De leerkracht die altijd zeer
geïnteresseerd was in een ieder. En ervoor zorgde
dat iedereen met veel plezier naar school ging. Wij
gaan een zeer gepassioneerde leerkracht missen.
Meneer Johan heeft woensdag 8 juli zijn allerlaatste
werkdag. Na schooltijd is er voor iedereen de
gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Dit
afscheid vindt buiten bij de hoofdingang plaats.

Kleurcodes reisadviezen woensdag 1 juli 2020

School
Lezen in de vakantie
Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen. Elk
jaar besteden we op school veel aandacht aan de
leesvaardigheid van de kinderen. We zijn er dagelijks
mee bezig om dit te verbeteren. Nu lonkt er een
welverdiende vakantie. Heerlijk natuurlijk, maar zo’n
vakantie kan gevolgen hebben voor wat de kinderen in
de afgelopen maanden geleerd hebben. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat de leesvaardigheid achteruit kan
gaan als er niet meer dagelijks geoefend wordt. Wij
willen deze achteruitgang graag voorkomen en daar
kunt u ons bij helpen! Helpt u mee? U bewijst uw kind
een grote dienst door ook in de vakantie samen met uw
kind regelmatig te lezen. Liefst elke dag een kwartiertje.

Leerplicht

Wissel af als uw zoon / dochter dat fijn
vindt: Samen lezen, voorlezen. Geef ook regelmatig
complimenten!

Leerplicht

Vanaf schooljaar 2020-2021 geldt de handhaving in het
kader van leerplicht weer volledig. Het kan zijn dat u een

Doorschuifochtend 9 juli

vakantie moet annuleren wegens het coronavirus. Dit is

De kinderen kunnen op deze ochtend kennismaken met

schooltijd te laten plaatsvinden. Het coronavirus vraagt

hun nieuwe klasgenootjes en leerkrachten. De kinderen

aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval

mogen om 11.00 uur naar hun nieuwe klas. De juffen en

geen ruimte voor verlof. Er is dus geen mogelijkheid om de

meesters vertellen precies waar dat is.

vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaats vinden.

Geen studiemiddag 9 juli
Donderdagmiddag 9 juli is er GEEN studiemiddag. De
kinderen hebben deze dag school tot 14.30 uur.

echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder

Verplichte quarantaine en school
(Vakantie bijvoorbeeld naar Turkije of Engeland)

Het kan zijn dat u in de laatste weken van de zomervakantie
pas op vakantie gaat. Als u er zelf voor kiest, tegen de
adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in, om
naar een land te reizen waar bijvoorbeeld een oranje
reisadvies is afgegeven (alleen noodzakelijke reizen, vakantie
valt hier dus niet onder), dan heeft dit gevolgen voor de
schoolgang van uw kind. U zult dan na terugkomst in
verplichte quarantaine moeten. Stel dat die weken dan in
de eerste schoolweken vallen, dan is dit ongeoorloofd
verzuim en dit kan in het kader van leerplicht strafbaar
worden gesteld. Het is beter dat u geen risico’s loopt. Zeker
voor uw gezondheid en de gezondheid van uw
kind(eren). Bereidt u zich daarom goed voor op uw vakantie,
neem geen onnodige risico’s en voorkom ongeoorloofd
schoolverzuim. Kijk voor meer informatie
op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Reist u in de vakantie naar bijvoorbeeld Turkije (oranje)? Dan
bent u verplicht om bij thuiskomst twee weken in
quarantaine te gaan. Deze twee weken moeten in de
zomervakantie vallen, anders is uw kind ongeoorloofd
afwezig

School
Zomervakantie
De zomervakantie staat bijna voor de deur! In de
zomervakantie vindt er ook onderhoud plaats aan ons
gebouw. Zo krijgen we in de zomervakantie een geheel
nieuw dak en wordt er weer een nieuwe waslaag aan de
vloeren gebracht.
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en tot
maandag 24 augustus!

Leerlingenraad
Met de leerlingen van de leerlingenraad hebben we
afgelopen vrijdag stil gestaan bij het thuis onderwijs en de
nieuwe regels. De kinderen gaven aan dat ze het heel fijn
vonden om digitaal het huiswerk te mogen maken.
Het werken met Teams vonden ze ook heel leuk. Ze
vinden het ook heel fijn dat de pauzes verspreid zijn. Zo
heb je veel meer keus wat je kunt spelen. Het handen
wassen gaat ook vlot en we hebben fijne zeep. En een
aantal kinderen vinden het fijn niet meer alle ouders op
het schoolplein mogen. Het team gaat in de
zomervakantie nadenken over de pauzes. Wellicht dat we
in het nieuwe schooljaar een nieuwe indeling hebben voor
de pauzes.

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.

School

Peuteraanbod
Uitbreiding uren peuteraanbod
Na de vakantie wordt het aantal uren dat een peuter recht heeft op
voorschoolse educatie (VE) uitgebreid van 11 uur naar 16 uur. Alle ouders
hebben daar een brief over gekregen. De overige peuters hebben recht
op 8 uur opvang per week.
De tijden dat de peuter welkom is op het peuteraanbod worden uitgebreid met 1.15 uur per ochtend.
We beginnen voortaan om 8.30 uur en eindigen om 12.30 uur.
De peuters zullen voortaan ook lunchen op school. Deze lunch wordt door Korein verzorgd.
Heeft u hierover nog vragen dan kunt u terecht bij de PM’ers van het peuteraanbod.

Hygiëne

Doorschuifochtend

Hygiene blijft na de zomervakantie nog steeds een heel

Op 9 juli kunnen de peuters die in juli, augustus en

belangrijk punt. We wassen heel vaak onze handen en

september 4 jaar worden een kijkje gaan nemen in

zorgen dat de ruimte en speelgoed steeds opnieuw

groep 1.

schoon zijn.
Voor het peuteraanbod geldt dit voor Ibrahim, Selin,
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus.

Selina, Egemen, Helena en Yusuf. Zij kunnen een uurtje
kennismaken met de leerkracht van hun groep.

We wensen alle peuters en hun ouders een hele fijne,
zonnige zomervakantie.

Heel veel plezier gewenst

Mariëlle, Ellen en Petra

BSO / Teenz
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van
een leuk, uitdagend, sportief en gezellig zomerprogramma.
Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, graag de dagen opgeven
wanneer uw kind van de BSO gebruik maakt of afmelden wanneer
dit niet het geval is.

Dagopvang
Nieuws vanuit de peutergroep
Afgelopen maandag 29 juni hebben we genoten
van een geslaagde modderdag met activiteiten als
het blote voeten pad, modder grabbelen,
modderverven en met de varkentjes in de modder
spelen.
Verder hebben we de verjaardag gevierd van Sem
en Luuk. Van harte gefeliciteerd heren. We
verwelkomen Aiden en nemen afscheid van
Ariana.
De vakantie staat weer voor de deur dit betekent
dat ook de vaste leidsters op vakantie gaan.
Susan: 13 juli t/m 2 augustus.
Marie-José: 27 juli t/m 16 augustus.

Nieuws vanuit de babygroep

En Celina heeft later vakantie.
Nog 1 weekje en dan begint de zomervakantie.
Groetjes Marie-José,
Celina, Ariane en Susan

We hopen op mooi weer, zodat we lekker veel
buiten kunnen spelen. Mochten jullie nog niet
afgemeld hebben, willen jullie dat dan nog even
doen?
Ook wij hebben vakantie:
13-7 t/m 17-7 Lisa
13-7 t/m 31-7 Anke
3-8 t/m 21-8 Elise
3-8 t/m 14-8 Lisa
We hebben een aantal jarigen in de vakantie.
Nikki is 10-8 jarig, Nathalie en Aneley zijn 14-8
jarig. Ze worden alle drie 2 en gaan dan naar de
peutergroep. Wij wensen ze daar veel plezier!
Voor iedereen die vakantie heeft: Fijne vakantie!

Bĳlagen

Mega Musical Workshop @Parktheater Eindhoven

Blijven jullie thuis deze zomer? Dan kan jij mee doen met onze Mega Musical
workshop. Het team van De Musical4daagse is deze zomervakantie in het
Parktheater Eindhoven te vinden! 4 dagen zingen, dansen en acteren met aan
het einde een kleine presentatie. Een perfecte zomeractiviteit voor iedereen die
(langer) thuis blijft deze zomer!
De kinderen gaan tijdens de Mega Musical Workshop samen met de docent de
presentatie maken. Er kan van tevoren niet worden geoefend met een script en
rolverdeling zoals bij De Musical4daagse. Deze keer is er dus meer tijd voor
improvisatie, creativiteit en theateropdrachten.
Samen met het Parktheater is afgesproken een speciale corona prijs te maken
voor dit eenmalige zomervakantie project: €100,- (slechts €25 per dag)
Wil jij straks ook weer op het toneel staan met kostuum, grime en een echte
musical? Schrijf je dan in voor De Musical4daagse in de herfstvakantie 2020 en
carnavalsvakantie 2021 in Eindhoven.
Belangrijke informatie:
13 t/m 16 juli 2020 (VOL)
Nieuwe data: 21 t/m 24 juli 2020
10:00 – 15:00
Presentatie start: 14:00
i.v.m. coronamaatregelen twee volwassenen per deelnemer als publiek
Prijs €100 voor 4 dagen
Aanmelden kan tot 23 juli
Link website: www.musical4daagse.nl/mega-musical-workshop

