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November
Birthdays!
1 - Derya
3 - Emir
4 - Emilia en Jayden
5 - Jasper
6 - Ebubekir
8 - Elpida en Vasilis
9 - Sophia (BSO)
11 - Prince en Elvira
14 - Jur
15 - Cinar (PSZ)
18 - Olivia
19 - Aron
20 - Yosef (PSZ)
25 - Julian

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Carmen is in groep 5 gestart. Heel veel
plezier bij ons op school.

Peuteraanbod
Nathelie en Aneley starten deze maand
op het peuteraanbod. Allebei veel
speelplezier gewenst.
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NOVEMBER 20

School
MR
We hebben weer de eerste MR vergadering gehad. De MR,
of Medezeggenschapsraad, heeft instemmingsrecht in het
onderwijsbeleid en adviesrecht bij de begroting van de
school. Voor Basisschool de Vlinder bestaat de MR uit
twee ouders en twee leraren.
We hebben in deze eerste vergadering o.a. de start van
het schooljaar, de doelen voor 2020-2021 en de voorlopige
begroting besproken.
Bent u nieuwsgierig, neem dan een kijkje in onze notulen.
Deze staan op onze website.

Studiemiddag
Dinsdag 10 november is er een studiemiddag. We
hebben dan school tot 12.30 uur. Tijdens deze
studiemiddag gaan we met het team een
schoolanalyse maken rondom de CITO-toetsen die
afgelopen periode zijn afgenomen. Naar aanleiding
van deze analyse bekijken we wat goed gaat en wat
we juist moeten verbeteren.
Bij de vorige studiedag zijn we gestart met executieve
functies in de vorm van 'Breinhelden'. Zo besteden we
nu in alle groepen aandacht aan de 'stop-' en '
aandachtkracht'.
We bespreken tijdens de studiemiddag wat er hierbij
al goed gaat en welke nieuwe kracht we aandacht
gaan geven. Vanwege de landelijke richtlijnen is deze

WIST U DAT...

... We weer meedoen met EU-schoolfruit?
20 weken lang ontvangen we 3 dagen gratis groente
en fruit.
... WE LUIS VRIJ ZIJN? ER ZIJN BIJ DE
LAATSTE LUIZENCONTROLE GEEN
LUIZEN/NETEN GEVONDEN. TOP!

... De informatie-avond over het Voortgezet Onderwijs via
Microsoft Teams online heeft plaatsgevonden?

... Binnenkort alle ouders een enquête vanuit
Stichting de Eenbes ontvangen rondom de
Corona-crisis?

... Volgende week vrijdag het nieuwe
speelhuisje wordt geplaatst?

studiemiddag volledig digitaal.

Rapport
Binnen het team zijn we aan het bekijken hoe we de
rapportgesprekken in december voor eenieder veilig
kunnen voeren. We vinden het belangrijk dat we samen
met ouders een goed rapportgesprek kunnen voeren.
Of dit volledig digitaal is, weten we nog niet, want in
sommige groepen is het fijn als de leerkracht hierbij
direct het gemaakte schoolwerk kan tonen. Daarnaast
respecteren we ook als ouders de voorkeur hebben voor
digitaal. We houden u op de hoogte rondom deze
ontwikkelingen.

School
Koffie-uurtje
Het koffie-uurtje van november heeft lekker fris buiten
plaatsgevonden. Samen met de ouders en directie hebben
we gepraat over de volgende punten:
De speciale activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en
Carnaval gaan voor de kinderen door. Wel met een
aanpassing, omdat we zo min mogelijk ouders mogen
ontvangen in de school. Zo ontvangen we Sinterklaas niet
met groots spektakel buiten, maar komt hij gezellig
kijken naar onze optredens en brengt hij een bezoek aan
de groepen.
Komende vrijdag wordt er een start gemaakt aan het
Groene Schoolplein. Het voedselbos wordt aangeplant.
De week erop wordt het nieuwe speelhuisje geplaatst. De
andere veranderingen zullen in het voorjaar 2021
plaatsvinden. De subsidie voor Groen Schoolplein is
toegekend aan onze school!
Alle medewerkers van het Kindcentrum gaan deze
maand nadenken over de doelen voor de komende vier
jaar. Hiervoor hangen er posters in beide teamkamers
waar eenieder zijn inbreng aan toe kan voegen.
We hebben op dit moment één laptopkar. Deze wordt
door alle groepen intensief gebruikt. Binnenkort hebben
we twee laptopkarren en I-pads bij de kleuters.
Leerkrachten zijn op dit moment volop bezig meer
gedifferentieerd les te geven. Dus nog meer aansluiten op
de ontwikkeling van ieder kind. Deze twee weken gaan
leerkrachten bij elkaar in de lessen kijken en geven ze
elkaar feedback. Deze cyclus komt voort uit de manier
van werken van Stichting leerKRACHT.
We krijgen een nieuw koffiezetapparaat met verse bonen
Volgende koffie-uurtje is 3 december om 8.30 uur.
Wellicht is dit koffie-uurtje digitaal via Microsoft Teams.

Week van de mediawijsheid
Thema 2020: Je hebt het zelf in de hand.
De Week van de Mediawijsheid vindt plaats van vrijdag
6 t/m vrijdag 13 november 2020.
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.

Mejuffendag
De vrijdag voor de vakantie hebben we de
verjaardagen van alle meesters en juffen gevierd.
We zijn flink verrast door de kinderen. Heel erg leuk
en super bedankt voor alle lieve tekeningen,
knutselwerkjes en cadeaus!

School
IVN Voedselbosje
Op vrijdag 6 november is het Voedselbosje aangeplant op het schoolplein van KC de Vlinder!
De leerlingen van groep 7 en de leerlingenraad hebben met behulp van hovenier Dolmans de jonge planten in de
grond gezet. Onder begeleiding van het IVN is de introductie les “een bos om van te eten” gegeven, zijn er
naambordjes gemaakt voor de planten en werden er appeltjes geroosterd op het vuur.
Het Voedselbosje is de eerste stap in de vergroening van het schoolplein.
Een Voedselbosje vergroent de omgeving van kinderen (goed voor de concentratie op school) en draagt bij aan een
koeler schoolplein tijdens hete dagen. Het bosje is 30m2 en bevat ruim 20 soorten bomen, struiken en planten,
waaronder een appelboom, perenboom, aardbei, framboos, braam en nog veel meer. De oogst wordt elk jaar groter!
Met een Voedselbosje op het plein leren kinderen spelenderwijs over de herkomst van hun eten. De kinderen leren
planten, oogsten en koken. Door kinderen te betrekken bij de voedselproductie zijn ze sneller geneigd te proeven en
groente te leren eten.
Het Voedselbosje is tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Het IVN zet zich
in voor natuur en duurzaamheid door middel van educatie, en is expert in het betrekken van kinderen bij de natuur.
Het IVN Geldrop organiseert ieder jaar het kabouterpad, het kleine-beestjes-pad en ‘Ontdek de Natuur Dichtbij’ voor
de groepen 1 t/m 4.

In het kader van het 50-jarig jubileum van IVN Geldrop zal de
feestelijke opening van het ‘Voedselbosje
KC de Vlinder’ plaatsvinden in het voorjaar, wanneer de
eerste blaadjes tevoorschijn komen. Hopelijk zal de situatie
rond corona dermate verbeteren dat we tegen die tijd met
een groter gezelschap kunnen genieten van de aftrap van het
eerste groei- en bloeiseizoen van het Voedelbosje!
Voor meer informatie over voedselbosjes,
bezoek IVN.nl/voedselbosjes.

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)

Peuteraanbod
Thema

We zijn nog volop bezig met het thema herfst op de groep.
Veel peuters brachten na de herfstvakantie herfstbladeren,
kastanjes en dennenappels mee naar de peutergroep. Zo konden
we een mooie thematafel maken.
Er worden op de groep mooie herfstbomen geschilderd en
paddenstoelen geplakt. We hebben het verder over spinnen,
eekhoorns en egels. De peuters zingen enthousiast het lied 'op
een grote paddenstoel, rood
met witte stippen' mee.
Sinterklaas

Op 14 november komt Sinterklaas in Nederland. Vanaf dat moment zal het thema staan in het
teken van Sinterklaas. Hoe we dit jaar de sinterklaasviering gaan doen is nu nog onbekend.
Tegen die tijd krijgt u hierover nog informatie.
Jarigen

Op 15 november wordt Cinar 3 jaar en op 20 november wordt Yosef 3 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een leuke dag gewenst

BSO / Teenz

BSO / Teenz
Corona algemene richtlijnen
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

-

Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5meter afstand bewaard te worden
(dit is afwijkend van de basisregels voor iedereen; zie afbeelding hierboven).

-

Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen tot 12 jaar hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard te worden
(dit is afwijkend van de basisregels voor iedereen; zie afbeelding hierboven).

-

Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

-

Iedereen wast zijn/haar handen volgens de richtlijn frequent en met water en zeep
gedurende tenminste 20 seconden. Bij de ingang staat desinfectie gel. Wij hebben
geen desinfectiezuilen, omdat er een risico is voor kinderen. Kleine kinderen
kunnen eronder staan en het desinfectiemiddel in hun oog krijgen. Daarom kiezen
wij voor pompjes met desinfectiemateriaal op een hoge tafel.
- Geen handen schudden, hoesten/niezen in de elleboog en niet aan je gezicht
zitten.

-

Zo min mogelijk personenverkeer op de locatie.

Halen en brengen

-

Maximaal één volwassene brengt de kinderen naar de kinderopvang en haalt ze
weer op.

-

Maximaal 2 volwassenen tegelijk in de hal waar u uw kind ophaalt en/of wegbrengt.

Houd voldoende afstand

-

Tussen kinderen: 1,5 meter afstand houden niet nodig.

-

Tussen personeel en kinderen vanaf 4 jaar: houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

-

Tussen volwassenen: houd altijd 1,5 meter afstand.

Blijf thuis bij klachten:

Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden en
koorts.

Dagopvang
Peutergroep
Bij de peutergroep zijn we begonnen met het
thema herfst. Hier gaan we de komende weken
mee aan de slag.
We bekijken wat er in de omgeving gebeurd:
spinnetjes en paddenstoelen zoeken en allemaal
andere activiteiten.

Babygroep
De blaadjes vallen weer van de boom, de herfst is
begonnen. Een leuke tijd om samen met de dreumes
kindjes te knutselen. Er hangen op de groep al herfst
bomen en eikeltjes. ; geverfd door de kindjes. Ook is
het leuk om de herfst spulletjes te voelen, de blaadjes,
eikeltjes, stokjes etc. Of buiten lopen door de
bladeren.
Sophia gaat afscheid nemen van onze groep. Zij wordt
bijna twee jaar en gaat dan naar de peutergroep. We
zullen haar dan gaan missen! Sophia heel veel
speelplezier bij de peuters.
Lieve ouders, zouden jullie op alle bakjes / flesjes de
namen van de kinderen willen schrijven? Zodat we
weten ( en ook de inval) welk eten bij welk kindje
hoort. Verder is het fijn als alle kindjes ook reserve
kleren meenemen. Ook voor de grote kindjes, zodat ze
bv. een droge broek aan kunnen, als ze buiten in de
plas zijn gevallen.

Bĳlagen

