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Oktober
Birthdays!
6 - Shakira
7 - Kardelen
9 - Danique
10 - Sam
14 - Musa
19 - Sam
21 - Robin
24 - Jari
25 - Ece
25 - Ceylin
25 - Nathan
28 - Nazli

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Er starten deze maand geen nieuwe
kinderen.

Peuteraanbod
Rayan, Giorges en Adem zijn deze

maand gestart op het peuteraanbod.
Allemaal veel speelplezier gewenst.

Studie-avond
8 oktober

Op donderdag 8 oktober is er een studie-avond
voor alle medewerkers van het Kindcentrum.
Tijdens deze studie-avond kijken we terug naar wat
we de afgelopen vier jaar hebben bereikt en gaan
we gezamenlijke een nieuwe 'Vlinder' koers bepalen
voor de komende vier jaar.
Het nieuwe Koersplan vanuit stichting de Eenbes en
Korein geven ons daarbij richting.

School
Open Podium &
Kijkochtenden
Woensdag 7 oktober hebben we ons eerste Open
Podium van dit schooljaar. Dit keer anders dan
iedereen gewend is. Dit geldt ook voor de
kijkochtenden op 13, 14, 15 oktober.
Het open podium en de kijkochtenden mogen alle
ouders via de livestream bijwonen. Via de Parro App
zal de link naar de livestream worden gedeeld.
De parro app kunt u ook openen via de website:
talk.parro.com

WIST U DAT...

Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek:
‘En toen?’
Woensdag werd de Kinderboekenweek voor groep
1 tot en met 4 geopend met een leuke show in het
Vlinderhof. De bovenbouw heeft de
Kinderboekenweek in de eigen klas geopend.
Iedere klas heeft een leesboek gekregen.
De klassen hebben het boek vol enthousiasme
ontvangen. Iedere dag leest de juf of meester
hieruit voor.
Tijdens deze week zullen de kinderen rondom dit
thema leuke activiteiten doen in de groep.

... Bag2School na de herfstvakantie alle
kledingzakken komt ophalen. Heeft u nog
kledingzakken? Stop ze in onze container op het
schoolplein. De OR ontvangt voor iedere kilo
€ 0,30. Dit wordt weer gebruik voor de extra
activiteiten op school.
... JUFFROUW JEANNE, JUFFROUW ANNEMIEKE EN
JUFFROUW LOUISE IN IEDERE GROEP IETS HEBBEN
VERTELD OVER WAT EEN INTERNE
VERTROUWENSPERSOON IS.
... groep 7 en 8 dinsdag 27 oktober een
voorlichting vanuit halt krijgen?
Het thema is jeugdcriminaliteit.

... De spelletjesochtenden bij de
kleuters nu verzorgd worden door
de groepen 5t/m 8?
... a.s. Maandag de Dag van de
leerkracht is

School
Klassenouders
In iedere groep hebben we klassenouders.
Groep 1/2 a: Vacature
Groep 1/2 b: Renee Habraken,
Güler Ergisi - Bilice,

moeder van Jolene
moeder van Yusuf

Groep 3:

Lenneke van den Akker, moeder van Mike

Groep 4:

Mandy Bijsterveld,

Groep 5:

Fatma Durgun-Bilici,

moeder van Kivanc

Groep 6:

Zineb Moussaten,

moeder van Chaib

Groep 7:

Lydia Volkers,

moeder van Amber

Groep 8:

Audrey Smits,

moeder Benjamin

moeder Thomas

Update Corona

Ventilatie

De richtlijnen n.a.v. het coronavirus zijn door de overheid al

Wij hebben laten onderzoeken hoe het staat met de

een paar keer aangepast. We begrijpen dat daardoor niet

ventilatie en luchtkwaliteit op school; dit in opdracht

alles meer helemaal duidelijk is voor iedereen. Aan het

van Minister Arie Slob (onderwijs).

einde van deze nieuwsbrief hebben we de nieuwste versie
van de beslisboom rondom verkoudheid toegevoegd. U zult

De ventilatie voldoet aan de geldende richtlijnen. We

begrijpen dat het voor school, net als voor ouders thuis, veel

houden wel rekening met de extra richtlijnen voor het

impact heeft om de richtlijnen na te leven. Toch doen we

coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen

dit!

in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen
in de ruimte aanwezig zijn en sterke luchtstromen van

Dat betekent dat wanneer een collega verkouden is of

persoon naar persoon vermijden. De gehele dag staan

andere corona gerelateerde klachten heeft, hij/zij getest

de boven ramen open en zoveel mogelijk de deuren

moet worden en in afwachting van de uitslag thuis moet

van de klaslokalen. Kinderen ervaren dat het frisser is in

blijven. Daarnaast worden collega’s in deze tijd soms

de lokalen. Daarom mogen ze altijd een vest mee

“gewoon” grieperig. We zijn net mensen hè?! In alle gevallen

nemen.

streven we naar het regelen van vervanging. Gezien de
grote personeelstekorten in het onderwijs, is het aantal
vervangers echter beperkt. Dit kan betekenen dat we
groepen naar huis moeten sturen en kinderen tijdelijk geen
onderwijs kunnen genieten. We doen ons best om dit te
voorkomen, maar er zijn grenzen aan onze mogelijkheden.

Mejuffendag

Het goede nieuws is dat medewerkers uit zorg en onderwijs
voorrang krijgen bij testen. Voor ons staat het lesgeven bij
de kinderen voorop!

16 Oktober is het mejuffendag.
Alle juffen en meesters vieren deze dag de
verjaardag. Heel de dag is het feest op school. In alle
groepen zijn er leuke activiteiten.
We zouden het stiekem erg leuk vinden als de
kinderen iets leuks voor ons maken. In sommige
groepen neemt de klassenouder hiervoor het
initiatief.

School
Leerlingenraad
De eerste leerlingenraad in de nieuwe samenstelling.
Het team heeft vooraf vragen geformuleerd aan de
leerlingenraad rondom het gedifferentieerd werken.
De kinderen geven aan dat ze het fijn vinden om eerst de
makkelijke opdrachten te maken en dan een stapje
moeilijker. Ze vinden het fijn dat er meer instructie is voor
de kinderen die het moeilijk vinden. En als ze de instructie
begrijpen, dat ze alvast mogen starten. Regelmatig vinden
de kinderen dat instructie te lang duurt. Een kind: ‘Soms is
de leerkracht wel 30 minuten tot 45 minuten aan het
praten’.
Verder vinden ze het moeilijk om tijdens het ‘rode’ stoplicht
opdrachten over te slaan als ze die niet snappen. Ze willen
graag direct hulp bij de betreffende opdracht. Pas bij het
‘oranje’ stoplicht krijgen ze hulp van de leerkracht.
De kinderen vragen of er meer variatie in de dag kan zitten.
Deze weken vinden de kinderen dat ze veel toetsen moeten
maken, zowel methodetoetsen als CITO-toetsen. Juffrouw
Wendy geeft aan dat de leerkrachten dit ook als signaal
hebben aangegeven. En we hopen dat we CITO-toetsen
vanaf nu weer volgens de normale cyclus kunnen afnemen.

Koffie-uurtje

Studiedag 29 september
Afgelopen dinsdag hebben we een studiedag gehad
rondom twee thema's: Executieve Functies en KiVa.
Executieve functies noemen we ook wel 'Breinkrachten'.
Iedereen bezit Breinkrachten. De ene Breinkracht is
mogelijk sterker ontwikkeld dan de andere. Dat mag ook.
Juffrouw Jeanne heeft ons hierin meegenomen. Als team
gaan we de komende weken in iedere groep werken aan
de volgende twee krachten:
Stopkracht: Het betreft hier de vaardigheid om je in
te houden, om je impulsen te controleren.
Aandachtskracht: Bij volgehouden aandacht gaat het

Volgende week dinsdag staat het koffie-uurtje van oktober

om het behouden van aandacht voor een taak,

gepland. Juffrouw Wendy is deze dag afwezig i.v.m. een

zonder dat je je daarbij laat afleiden door interne of

audit op een Eenbesschool. Het koffie-uurtje wordt

externe prikkels.

verplaatst naar maandag 5 oktober buiten op het
schoolplein. Via de Parro App kunt u bij de agenda

Nieuwsgierig naar de andere krachten:

aangeven of u hierbij aanwezig bent.

https://www.breinhelden.nl/breinkrachten/
In de middag hebben we KiVa opgefrist gericht op de
curatieve aanpak. KiVa zet vooral in op preventie; op het
voorkomen van problemen. Echter, in elke groep kunnen
problemen ontstaan. Denk aan ruzies, conflicten of
pestsituaties. Om deze problemen op te lossen biedt
KiVa verschillende curatieve onderdelen:
Het curatieve groepsgesprek
De steungroepaanpak
Herstelaanpak

School
Stagiaire groep 3
Beste ouders,
Mijn naam is Bo Hendriks. Ik ben 21 jaar oud en ik woon in
Nuenen. Momenteel zit ik in het vierde leerjaar van de
PABO, dat betekent dat ik dit jaar ga afstuderen en officieel
juf word!
Je kunt mij vinden in groep 3, daar verzorg ik iedere
maandag en dinsdag de lessen. Ik vind het super om de
kinderen nieuwe letters en woorden te leren, hier haal ik
veel voldoening uit.
Verder ga ik dit jaar een onderzoek voor mijn scriptie doen
om het lezen van de kinderen te bevorderen. Het kan zijn
dat je mij al eerder hebt gezien op school: afgelopen
schooljaar heb ik ook stage gelopen in groep 3, onder
begeleiding van Francien en Marly.
Kindcentrum De Vlinder vond ik zo sfeervol en gezellig, dat
ik besloot om nog een schooljaar te blijven. In mijn vrije tijd
ben ik actief met fitness. Ook ben ik twee dagen in de week
te vinden bij restaurant De Bengel in Nuenen, daar werk ik
in de bediening. Misschien zie ik jullie daar nog!
Voor vragen of opmerkingen kun je altijd contact met mij
opnemen via de Parro-app, de mail of buiten op het
schoolplein. We gaan er samen een leuk jaar van maken!

Kiva Thema 2: 'aanpassen
Onderbouw (gr. 1 t/m 4):
We zijn nu aangekomen bij het tweede thema! In het thema ‘Gevoelens’ leren jullie kinderen wat gevoelens (emoties)
zijn. Iedereen heeft de basisemoties wel eens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden brengen hiervan is nog
lastig! Door middel van verhaaltjes, spelletjes en oefeningen gaan we hier aan werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens
te herkennen bij zichzelf én anderen.
Bovenbouw (gr. 5 t/m 8):
We zijn nu aangekomen bij het tweede thema! In het thema ‘In de groep’ leren jullie kinderen dat iedereen deel
uitmaakt van verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de andere niet. Soms gedraag je je in een
groep anders dan je eigenlijk zou willen. Dit heet groepsdruk. Door middel van verschillende oefeningen ervaren jullie
kinderen hoe groepsdruk werkt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan
de verschillende rollen in een groep. Welke rol vervul jij? Waaraan merk je dat?

Kiva regel:
Samen maken we er een fijne groep van.

Peuteraanbod
Namen in rugzakken en jasjes

We willen u vragen om de naam van uw kind in tas en jas van
uw kind te schrijven. De meeste kinderen kunnen dat zelf nog
niet aangeven en dan is het handig dat de namen in de jas en
tas staan.
Eten en drinken

We zien steeds vaker dat er peuters ‘s morgens nog met een
broodje en/of melk binnenkomen. Dit is niet de bedoeling. De
peuters krijgen rond half 10 fruit aangeboden en rond half 12 een
lunch. Verder krijgen ze regelmatig iets te drinken aangeboden.
Ontbijten doen de kinderen thuis.
Thema

We willen u hartelijk danken voor de vele foto’s die we gekregen hebben van het huis en slaapkamer van uw kind.
De peuters vinden het leuk om ze te bekijken en zien meteen herkenning.
Het thema wonen wordt langzaam afgesloten. Het volgend thema zal over de herfst gaan.
Herfstvakantie

Van 17 oktober tot en met 25 oktober is het herfstvakantie. Het peuteraanbod is dan gesloten.

Mooiste foto's

Sandra in de Kleine
Wielenloop in Leeuwarden.

Ze liep de 1,5 kilometer in 8.07
minuten en eindigde

daarmee

op de 3e plaats

Sandra was met 5 jaar de
jongste deelneemster. De andere
kinderen waren
9 en 10 jaar.

WIJ ZIJN SUPER
TROTS OP JOU!

Heb jij ook iets waar je trots op bent? Stuur dan een mailtje naar juf Yvet

Bĳlagen

Bĳlagen

Bĳlagen

