NIEUWSBRIEF
KINDCENTRUM DE VLINDER

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

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Cinar, Esila, Yosef en Aneesha starten
deze maand op de basisschool.
Allemaal veel plezier gewenst.

Peuteraanbod
We hebben afscheid genomen van Leen.
Ze start deze maand op de basisschool.
Veel leerplezier gewenst.

#3

NOVEMBER 21

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
inzet van de NPO gelden besproken.

WIST U DAT...

Bent u nieuwsgierig, neem dan een kijkje in onze
notulen. Deze staan op onze website.

... de kinderen afgelopen week iedere dag kennis
hebben gemaakt met bijzondere fruitsoorten?
... DINSDAG 9 NOVEMBER ER EEN KOFFIEUURTJE VOOR DE OUDERS IS OM 8.30 UUR
IN 'T VLINDERHOF?

Inzameling kleding
Heeft u de groene container al op het schoolplein gezien
met de tekst 'inzameling kleding?'

... De informatie-avond over het Voortgezet Onderwijs
afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden?

De ouderraad verzamelt al enkele jaren kleding in. Hiervoor
ontvangen ze € 0,30 per kilo. Het opgehaalde bedrag
gebruiken investeren ze in de activiteiten op school voor de
kinderen.

... groep 5 dinsdag 9 november een bezoek
brengt aan de bibliotheek?

Wat mag er ingezameld worden?

Tweedehandse kleding, lakens, dekens, gordijnen,
knuffelbeesten, schoenen (per paar), riemen/ceintuurs en
handtassen. Het gehele jaar door kunt u de zakken inleveren.

... Sinterklaas 13 november aankomt in
Nederland? Kijk allemaal naar de landelijke
intocht op tv. Er is een verrassing vanuit de
gemeente Geldrop.
... 19 november groep 3 t/m 8 het eerste
rapport ontvangen?

...U via www.parnassys.net de schoolcijfers kunt zien.
Ook kunt u daar uw gegevens eventueel aanpassen,
bijvoorbeeld bij een nieuw telefoonnummer of een
verhuizing. Hiervoor gebruik je dezelfde inlogcode als
voor de Parro App.

School
Parkeren rondom school
We zien dat steeds meer kinderen worden gebracht/gehaald
met de auto.
We willen graag alle ouders erop attenderen dat het veel
beter is om te voet of met de fiets te komen. Dit bevordert
de motorische ontwikkeling en is nog veilig ook.
Diverse ouders parkeren de auto foutief. Zie op de
afbeelding hieronder. Deze borden geven aan dat je in deze
zone niet mag stilstaan of parkeren.
Daarnaast kun je de auto alleen parkeren in de vakken bij
school. Parkeer uw auto in een parkeervak of nog liever kom
te voet of met de fiets naar school. .

Week van de mediawijsheid
Thema 2021: Hoe houden we het samen sociaal online?
De Week van de Mediawijsheid vindt plaats van vrijdag
5 t/m vrijdag 12 november 2021.
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.

School
Groen schoolplein en Nationale Boomfeestdag
In de herfstvakantie zijn we gestart met het omtoveren van het schoolplein.
Komende drie weken zijn de hoveniers volop bezig. Dit betekent dat we voorlopig pauzeren op het Cruijff
Court.
Woensdag 10 november is het Nationale Boomfeestdag. Groep 8 gaat samen met het IVN en wethouder
dhr. van Otterdijk diverse bomen planten op ons schoolplein.
Om 10.15 uur is iedereen (ook ouders en andere belangstellenden) van harte welkom voor de officiële
opening van het voedselbos en de start van de aanplanting van het schoolplein.

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)

School
Stagiaires
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Emy, ik ben 18 jaar. Op dit moment zit ik in het eerste jaar
van de pabo op de Kempel in Helmond. Het aankomende half
jaar mag ik stage lopen in groep 4. Daar heb ik erg veel zin in!
Buiten school om vul ik mijn week met oppassen en bijles geven.
De weekenden staan voor mij in het teken van voetbal en F1. Ook
vind ik het leuk om op pad te gaan met familie en vrienden.
Verder heb ik nog een heel lief hondje Pippi, daar ga ik graag mee
wandelen.
Ik vind het erg interessant om bij te dragen in de ontwikkeling
van kinderen, ze iets te leren en naar ze te luisteren. Ik kijk er erg
naar uit om elk kind in groep 4 te leren kennen. Misschien ziet u
mij wel een keer rondlopen, spreek me gerust aan als u vragen
heeft.
Hopelijk tot snel,
Emy van Oss

Hoi lieve allemaal,
Mijn naam is Emmy Deelen en ik ben 19 jaar oud.
Komend schooljaar loop ik als tweedejaarsstudente van
Hogeschool de Kempel bij jullie op school stage waar ik
veel zin in heb!
Het eerste half jaar sta ik in groep 6 en het tweede half
jaar bij de kleuters.
Ik kijk er naar uit om jullie en jullie kinderen te leren
kennen en veel te leren.
Tot snel!
Veel liefs Emmy

Peuteraanbod
Thema
Na afgelopen weken met veel plezier aan het thema herfst
te hebben gewerkt sluiten we dit na deze week af.
Alle mooie herfstwerkjes worden in de knutselmappen
opgeborgen.

En zo kunnen we ons voorbereiden op de komst van de Sint
en zijn pieten in het land.
Na de intocht van de Sint zullen we de komende weken aan
het thema sinterklaas werken.

Jarigen

Op 9 november wordt Sophia 3 jaar en op 21 november wordt Cuneyt 3 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een leuke dag gewenst

Dagopvang
Babygroep

Deze maand hebben we weer 2 verjaardagen,
Steffy wordt zaterdag 13 november 1 en Izabella wordt
woensdag 17 november 1 jaar.
29 november start Levi bij ons, we kijken er erg naar uit
om jou te leren kennen.

Labelen

Het wordt steeds drukker op de babygroep omdat we veel nieuwe kindjes hebben/krijgen. Dat vinden we erg
gezellig. Wel willen we aan jullie vragen om alle flessen, melk torentjes etc. te labelen met een naam. Ook
willen wij aan jullie vragen om in de ochtend dat je je kindje brengt even in het ouderportaal te zetten via een
opmerking hoe laat het kindje thuis de fles heeft gehad. Dat is makkelijk voor ons want dan kunnen we het
altijd terug lezen.
De winter staat weer voor de deur, daarom zou het ook prettig zijn als jullie de mutsen, sjaals etc. willen
labelen. Over een tijdje is het ook al weer kerst vakantie willen jullie even in het portaal aan geven of je kind wel
of niet komt?
Tip: www.goedgemerkt.nl is een fijne site waar je eventueel labels kunt bestellen.

Cursus
Met ons hele team volgen wij op het moment de cursus Brein en leren, hier volgt een korte uitleg
over deze erg interessante cursus:

De training Brein & Leren is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, met als doel om hen
bewust te maken van de breinprincipes en hen te helpen bij het maken van de vertaalslag naar de
praktijk. Met behulp van actieve werkvormen en voldoende achtergrond informatie gaan de
pedagogisch medewerkers zelf aan de slag.
Opbrengst
Het opbrengst van de training ligt op het gebied van bewust handelen. Pedagogisch
medewerkers komen gedurende de werkdag voor allerlei keuzes te staan: Laat ik dit kind zelf
ontdekken of moet ik een impuls geven om te stimuleren? Door middel van een toevoeging van
materiaal of mezelf? Bied ik dit kind iets aan of is dit een rustmoment? De training Brein & Leren
helpt om deze keuzes onderbouwd te maken en geeft een basis om hierover met je collega’s na
te denken. Hierbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om de vaardigheden en de houding
van de pedagogisch medewerkers.

Bijlagen
Wist u dat:
Aan de Maarten Trompstraat 38 in Geldrop een weggeefkast staat. In deze kast vind je allerlei spullen.
Denk aan:
* houdbaar eten
* verzorgingsproducten (shampoo, gel.)
* kleine speelgoedjes voor de kinderen
* een puzzelboekje
* een magazine
* schoolspullen
* schoenen
* kleding
Het concept is als volgt:
Staat er iets bij wat je goed kan gebruiken, dan mag je het gratis meenemen.
De kast zelf graag laten staan 😉
Heb je zelf spullen over (die in de kast passen), waarvan je denkt dat daar wellicht een ander blij mee
is. Leg het in de kast.
Alleen zo blijft dit concept bestaan 😊.
Plaats geen spullen naast of op de kast.
Plaats geen etenswaren die over datum zijn. Ook het verzoek om alleen schone en geen kapotte
spullen erin te leggen.
Is de kast vol, kom dan een andere keer terug aub om te kijken of er ruimte is.
Houd de kast opgeruimd aub.
Tevens is dit ook een uitgiftepunt voor menstruatieproducten.
Helaas bestaat er ook menstruatie armoede. 1 Op de 10 vrouwen heeft soms geen geld voor
maandverband.
Hier kan je dus ook menstruatie producten vinden.
Kom gerust een kijkje nemen.
Volg Weggeefkast Geldrop op fb om op de hoogte te blijven.
Stuur me een PB als je vragen hebt.
Groetjes Wendy

Bijlagen
Beste ouders,
Bijgaande digitale flyer hebben jullie kinderen in briefkaartvorm ontvangen
vanuit school.
Sportcentrum Hennes/B4Real is op zoek naar nieuw danstalent ! In
bijgaande folder leest u hier meer over. Mocht uw, of de interesse van uw
kind gewekt zijn, neem dan vrijblijvend contact op met Sportcentrum
Hennes, via telefoonnummer 040-2858157.
Alvast veel dansplezier gewenst!
Ook voor fitness kunt u contact opnemen via dit telefoonnummer.

Bijlagen
Het nut van muzieklessen
Als je zou willen uitleggen wat het nut van rekenles is, of van taalles, dan zou je zo
klaar zijn. Iedereen zal vrij snel door hebben dat goed kunnen rekenen en schrijven
belangrijk is.
Hoe anders is het met muzieklessen. Voor (te) veel mensen is muziekles ’n leuke
bijkomstigheid, een hobby.
Luisteren naar muziek
Het nut van muziek tekent zich al af bij het luisteren naar muziek. Kinderen
activeren bij het luisteren naar muziek delen van hun brein die bij rekenen of taal
niet meteen aangesproken worden. Ze herkennen dan emoties en dergelijke. Ze
horen bijvoorbeeld het verschil tussen “kerkmuziek” en “begrafenismuziek”.
Individuele muziekles
Als kinderen dan actief muziek gaan beoefenen dan komen er nog wat meer
aspecten om de hoek kijken. Er spelen zich in het brein gelijktijdig een aantal
processen af. Er wordt geluisterd of muziek gelezen, dat wordt omgezet in ’n
motorisch proces en het resultaat wordt beluisterd. En dat allemaal gelijktijdig.
Groepsles of orkest
Als dan ook nog eens in groepsverband gespeeld wordt dan komt er ook nog een
sociaal aspect om de hoek kijken. En er wordt gezorgd dat er gelijk gespeeld wordt.
Het samen een prestatie leveren stimuleert het groepsproces.
En natuurlijk is muziekmaken ook gewoon LEUK!. Bij mijn muzieklessen staat het
plezier in muziekmaken altijd centraal.
Hans Berkers / 3 Horns Music (www.3hornsmusic.nl)

