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Staking 6 november
Omdat de onderwijsbonden opnieuw hebben opgeroepen tot staking op woensdag 6 november 2019, hebben we
hierover tijdens de studiedag (29 oktober) op school over gesproken.
De minister van onderwijs komt niet met (echt) extra geld voor verlaging van werkdruk en verhoging van
salarissen over de brug, Daarom gaat onze school ook weer staken. Het is de meeste collega’s vooral te doen om
de kwaliteit van onderwijs die we willen blijven borgen.
We werken met hoofd, hart en handen om kinderen te laten groeien, maar komen regelmatig handen tekort…
Letterlijk door het leraren- en vervangerstekort, maar ook doordat het vooral lijkt of er al behoorlijk is
geïnvesteerd in onderwijs, terwijl er op verschillende fronten even hard is bezuinigd…
We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en vragen u rekening te houden met een extra vrije dag
voor de kinderen van de basisschool op 6 november. De teams van de Geldrop-Mierlose scholen houden deze
dag een ludieke actie op de rotonde bij de Brigidakerk in het centrum van Geldrop.
We hopen op uw begrip en rekenen erop dat u het belang van kwalitatief goed onderwijs met ons deelt!
Team van de Vlinder

Jarigen
Van de maand november
1 nov
3 nov
4 nov
5 nov
6 nov
8 nov
11 nov
14 nov
18 nov
19 nov
25 nov
26 nov

Derya
Emir
Emilia
Jasper
Ebubekir
Elpida en Vasilis
Prince en Elvira
Jur
Olivia
Aron en Jesse
Julian
Nayla

Van harte gefeliciteerd!!

Welkom in het kindcentrum
Basisschool:
In Oktober zijn er weer nieuwe leerlingen bijgekomen op onze school. Wij wensen Musa, Mohamad, Aron en
Ceylin een hele fijne schooltijd toe op BS de Vlinder

Nieuws van de basisschool

Tevredenheids enquête voor ouders
Onze stichting, Eenbes Basisonderwijs, organiseert om de twee jaar een kwaliteitsonderzoek. Ook nu weer een
prachtige kans om je stem te laten horen. Want we vinden het van groot belang te meten waar we staan als het
gaat om ouder-, leerling-, medewerkerstevredenheid en de kwaliteit van onderwijs.
De leerlingen van groep 6-7-8 krijgen onder schooltijd de gelegenheid om de enquête individueel in te vullen. U
als ouder (alle moeders, gescheiden? dan beide ouders) heeft een email voor het invullen van deze enquête
ontvangen. Vindt u het heel moeilijk om de enquête in te vullen of beschikt u niet over een computer?
Juffrouw Wendy helpt u graag in de personeelskamer.
Maandag 4 november om 8.30 uur
Maandag 4 november om 14.00 uur
Dinsdag 5 november om 14.00 uur
Invullen van de enquête kan t/m 7 november.

Koffie-uurtje
Maandag 28 oktober was er weer een koffie-uurtje.
Tijdens dit koffie-uurtje hebben we gesproken over de luizencontrole. Ouders vroegen zich
af hoe het verloopt, als er luizen worden geconstateerd en wat er gebeurd als dit meerdere malen achter elkaar
bij dezelfde kinderen voor komt. Juffrouw Wendy heeft daarbij uitgelegd dat de ouders persoonlijk worden
gebeld als er luizen/neten zijn geconstateerd. Daarbij verteld ze ook hoe je als ouder dit het beste kunt
behandelen. Na ongeveer één week volgt er altijd een nacontrole door de luizenmoeders bij de geconstateerde
groepen. Constateert u tussentijds luizen of neten bij uw kind. Meldt dit even bij juffrouw Wendy.
Ouders gaven een advies om een in de Vlinder App overzicht te geven welke leerkracht wanneer werkt. Deze tip
is meegenomen en gaan we samen met de ontwikkelaars verder ontwikkelen.
Er werd ook een vraag gesteld of er een beleid is rondom pakjes en flesjes drinken. Wij hebben een Gezond
Kindcentrum protocol. In dit protocol staat beschreven dat de ouders zelf de keuze mogen maken of ze pakjes
of flesjes drinken meegeven. Wij zorgen dagelijks voor vers fruit/groente.
Als laatste hebben we gesproken over de stappen die we op dit moment maken rondom ‘Eigenaarschap bij de
kinderen’ en de invulling van de studiedag.
Volgende koffie-uurtje vrijdag 15 november om 8.30 uur in de personeelskamer.

Het schema van wie wanneer werkt.
Gr. 1/2a

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Dieuwertje

Dieuwertje

Marly

Marike

Dieuwertje

Annemieke

Heidi (vanaf 7 nov)

Annemieke (20x)
Heidi (20x)

Stagiaire Bo
Gr. 1/2b

Annemieke

Annemieke
Stagiaire Meggie

Gr. 3

Francien

Francien

Fenny (t/m 7 nov)
Francien

Marly

Marly

Jolanda

Jolanda

Jolanda

Stagiaire Bo
Gr. 4

Jolanda

Jolanda
Stagiaire Juliëtte

Gr. 5

Johan

Johan

Johan

Daphne

Daphne

Gr. 6

Ties

Ties

Ties

Ties

Ans

Yvet

Yvet

Yvet

Bart

Bart

Bart

Stagiaire Eline
Gr. 7

Yvet

Yvet
Stagiaire Tom

Gr. 8

Bart

Bart

Onderwijsassistent

Sanne

Sanne

Sanne

Nancy/Fenny

Nancy/Fenny

Nancy/Fenny

Gym

Stagiaire Max

KiVa thema 3 ‘Wat is communicatie’
Onderbouw
Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de andere niet.
Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer. Problemen worden er samen
opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar manieren waarmee we kunnen voorkomen dat
er geen kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat de groep fijn is voor iedereen?

Bovenbouw
Thema 3 staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.
Om betekenis te kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar de
houding en gezichtsuitdrukking van de degene waar je mee praat. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich
voelt. Jullie kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze “jij-taal” om te
zetten in “ik-taal” en dit toe te passen in verschillende situaties.

KiVa-regel:
We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal)

Wist u dat:
*Groep 7 en 8 de komende weken bladeren opruimen bij speeltuin De Viking.
*Er woensdag 13 november een open podium is van 11.15. uur tot 12.15 uur.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken in ’t Vlinderhof.
*De kinderen van groep 3 t/m 8 vrijdag 15 november het eerste rapport krijgen.
*Donderdag 28 november de dag van de conciërge en schoonmaker is. Zetten
jullie hen mee extra in het zonnetje? Tekeningen, knutselwerkjes voor juffrouw
Tineke, juffrouw Coby en meneer Henk.
*De kinderen van groep 8 van harte welkom zijn bij het eerste rapportgesprek. Zij
krijgen namelijk het definitief schooladvies te horen voor het voortgezet
onderwijs.
*Woensdag 20 november groep 3 naar Kasteel van Sinterklaas in Helmond gaat.

Gymstagiaire Max
Mijn naam is Max Sonnemans, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Someren.
Mijn grote hobby is voetbal en ik voetbal bij SV Someren. Ik volg de opleiding
CIOS in Sittard en volg het profiel BOS. Dit betekent dat ik opgeleid wordt voor
Buurtsportcoach. Voor dit profiel loop ik stage bij jullie op school en geef ik
iedere maandag de gymlessen van groep 3 t/m groep 8. Mijn eerste weken op
de basisschool De Vlinder zijn heel erg goed bevallen en dat gaat voor de rest
van het schooljaar ook helemaal goed komen!

Studiedag 6 december, gr. 1 t/m 8 vrij.
Alle kinderen mogen op donderdag 6 december lekker lang thuis spelen met de cadeaus van sinterklaas.
Deze dag zijn alle kinderen vrij van school.
Het team krijgt in de ochtend een workshop rondom ‘doelgericht werken’. In de middag gaan we nieuwe
stappen maken rondom ‘Eigenaarschap’.

Informatie-avond Voortgezet Onderwijs groep 6 t/m 8
Alle ouders van groep 6 t/m 8 zijn van harte welkom op dinsdagavond 5 november van 19.00-20.30 uur.
Dit schooljaar wordt voor groep 8 bepaald naar welke vorm van voortgezet onderwijs zij het beste kunnen gaan.
Deze schoolkeuze is voor de kinderen van groot belang.
De verantwoordelijkheid voor de toekomst van de kinderen ligt op de eerste plaats bij u als ouders.
Wij, als school, willen u helpen om zo verantwoord mogelijk te kunnen kiezen. Daarom zullen we op
dinsdag 5 november een informatieavond houden, waarbij o.a. de volgende punten aan de orde komen:
1. Uit welke soorten van voortgezet onderwijs kunt u kiezen en wat houden die in?
2. Waarop is het schooladvies gebaseerd?
3. Wat is er nog meer van belang, behalve de leerprestaties van uw kind?
4. Aanmeldingsprocedure bij het voortgezet onderwijs.
Ook voor de ouders van groep 6 & 7 is deze informatieavond interessant! Jullie zijn van harte welkom om zo
alvast te oriënteren voor het voortgezet onderwijs.

De avond zal duren van 19.00 u. tot ongeveer 20.30 u.
Meneer Bart & Juf Yvet & Meneer Ties

1e rapport & 10-minutengesprekken
Vrijdag 15 november krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport. Bij dit
rapport zit ook een brief met de inlogcode voor het 10-minutengesprek. Ouders van de
groepen 1/2A en 1/2B worden ook uitgenodigd voor deze gesprekken.
De 10-minutengesprekken vinden plaats op donderdag 21 november en dinsdag 26
november. U kunt zelf via onze Vlinder app een datum en tijd kunt kiezen voor het 10minutengesprek. Zorg dat u de Vlinder app al heeft gedownload want wie het eerst
komt wie het eerst maalt met het inplannen van de 10-minutengesprekken. Vanaf
vrijdag 15 november om 12.30 uur kunt u intekenen op de gesprekken. Dit is mogelijk
tot en met dinsdag 19 november. 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 groep.

Week van de Mediawijsheid
Thema 2019: Aan of uit?
Van 8 tot en met 15 november is dit jaar de week van de mediawijsheid. De
week is ingesteld omdat media een steeds centralere rol speelt in het leven.
Om alle mogelijkheden van de media te kunnen benutten hebben de
kinderen de hulp nodig van opvoeders, ouders en mediamakers.
De kinderen van groep 7 en 8 spelen in de week van de mediawijsheid het
spel van De Mediamasters. Iedere dag is er op het digibord in de klas op een
speelse manier informatie over de media. Tv, internet, sociale media, apps,
games en smartphones: De mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos.
Maar hoe werken ze, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Dat
ontdekken ze in groep 7 & 8.
Aan het eind van het spel krijgen de leerlingen een diploma: Het bewijs dat
ze om kunnen om gaan met de media.
Op de site: www.weekvandemediawijsheid.nl is uitgebreide informatie voor ouders en andere belangstellenden.

Andere opzet Crea-ochtenden
De crea-ochtenden zijn dit schooljaar vervallen. We hebben een andere opzet gemaakt. We gaan starten met
W&T. Met de studiedag hebben de leerkrachten een workshop gehad over wetenschap en techniek. Hoe het
precies wordt ingevuld in de groepen hoort u binnenkort van ons.

Nieuws van de kinderopvang

Rooster
Het rooster op de dagopvang is veranderd. Nicole gaat naar de peutergroep, Celina blijft bij de babygroep.
En Karin komt de maandag op de babygroep erbij. Dit rooster gaat 4 november in.

Dagopvang
Het is herfst!!
Vorige week hebben de peuters en baby’s een fijne herfstwandeling gemaakt. Met zijn alle naar de bossen!! Dat was
gezellig. Een hele hoop herfst spulletjes gevonden. Daar mee geknutseld op het dagverblijf.
Op de dagopvang hebben we meegedaan met het pedagogisch kompas, vraag maar eens aan de leidsters wat dat is en wat
ze daarmee gedaan hebben. We hebben dit 5x gevolgd en vorige week woensdag goed afgesloten. Celina gaat vanaf
volgende week het pedagogische kompas volgen.
Op de peutergroep krijgen we een nieuw kindje erbij: Jazzlynn heel veel plezier bij de peuters.
Finn is 10 November jarig, hij wordt 2 jaar, en mag dan ook naar de peuters (hij is er al aan het wennen ) Finn ook veel
plezier bij de peuters.
Op de babygroep komt Milan (broertje van Romy) vanaf volgende week bij ons spelen. Milan ook alvast veel plezier bij de
babygroep.
Komende week heeft Marie-José vakantie, fijne vakantie Marie-Jose!!

Nieuws van het Peuteraanbod
Welkom
Elynn is gestart bij het peuteraanbod. Van harte welkom en veel plezier gewenst.

Herfst
We zijn nog volop bezig met het thema Herfst. We maken herfstbomen en
bekijken welke dieren erin het bos wonen. De peuters leren allerlei nieuwe
woorden bij zoals paddenstoel, kabouter, egel, eekhoorn, uil, spin, bladeren,
harken, kastanje, dennenappel en nog veel meer.

Cursus
De juffen van het peuteraanbod zijn allemaal op cursus.
Mariëlle en Petra zijn de cursus beredeneerd aanbod voor NT
2 kinderen aan het volgen (NT2 staat voor Nederlands als
tweede taal). Hierin leren we nog beter om te gaan met
anderstalige kinderen en hoe we de peuters het beste
Nederlands aan kunnen leren.
Duidelijk is wel dat we de ouders hierin hard nodig hebben.
We kunnen het namelijk niet alleen. Ook thuis moet er samen
geoefend worden om het beste resultaat te krijgen.
Ellen is de cursus videotraining aan het volgen. Hierdoor kunnen we straks ons handelen terugkijken op de
filmpjes waardoor we ons bewust worden wat we doen en waar we ons nog eventueel in kunnen verbeteren.

Nieuws vanuit BSO Teenz en de Kidz club campus
De herfstvakantie zit er alweer op. We hebben die week geklommen, zijn gaan stuntsteppen, hebben een
herfstwandeling gemaakt, hebben een on wheels dag gehad en hebben proefjes gedaan in het ontdeklab. Weer
een week vol leuke activiteiten.

Groetjes Ellen, Cheryl en Susan

