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Birthdays!
September
2 - David
5 - Chaib
6 - Selin
10 - Kaylee
12 - Kaan
13 - Bob
15 - Selina
18 - Robert

22 - Raman
24 - Ilan
25 - Helena
28 - Yusuf

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Wij wensen Mika, Aneley, Nathalie, Yusuf,
Aiden, Björn, Maria, Kamal, Menisha, Ella,
Patrice, Sandra en Tessa veel plezier bij
ons op school.

Kindcentrumgids en jaarkalender
Afgelopen maandag is de
kindcentrumgids/jaarkalender verspreid.
De kinderen hebben een exemplaar
meegekregen.
Wilt u een extra exemplaar, omdat u bijvoorbeeld
gescheiden bent, dat is geen probleem.
Loop even bij de leerkracht of pedagogische
medewerker binnen.

Wilt u de nieuwsbrief op papier ontvangen?
Lever dan dit briefje met naam bij
juf Wendy in.
Naam:
Groep:

School
Start schooljaar
De zomervakantie zit er weer op. Veel leerlingen
hebben letterlijk en figuurlijk een groeispurt gemaakt.
We hopen dat iedereen een fijne en veilige vakantie
heeft gehad. We vinden het fijn om alle kinderen en
ouders weer te zien!
Vanaf de eerste schooldag zijn de leerkrachten gestart
met de 'gouden weken'. De beginweken van het
schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor
een fijne sfeer in de klas. Het proces van groepsvorming
begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de
leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels.
Hiervoor gebruiken de leerkrachten leuke werkvormen.
Wilt u meegenieten van deze activiteiten?
De leerkrachten versturen regelmatig foto's via de Parro
app. Samen gaan we er voor zorgen dat alle kinderen
met heel veel plezier naar school komen!

Gezond Kindcentrum
De kinderen krijgen iedere dag gratis fruit van school.
Om 10.15 uur hebben we fruitpauze. Dit betekent dat
we geen koekjes meenemen van thuis.
Een verjaardagsfeest is een groot feest in de groep.
Voor de kinderen is één traktatie meer dan
voldoende. Dus niet chips en een snoepje en een
cadeautje. Daarbij moedigen we graag gezonde
traktaties aan.

WIST U DAT...

... De leraren vaak foto's en berichten op de parro
app zetten?
... JUF MONIEK (GR. 3 T/M 8) EN JUF RIAN
(GR. 1/2) AFGELOPEN WEEK HELE LEUKE
GYMLESSEN HEBBEN GEGEVEN.

Leerlingenraad
Woensdag 7 september heeft juffrouw Wendy een rondje
gemaakt door de groepen 5 t/m 8. Dit jaar kunnen de

... Is uw kind ziek? Dan graag telefonisch
ziek melden, niet via de Parro App.
... Juffrouw Anne nu met zwangerschapsverlof
is en juffrouw Elly haar vervangt in groep 5.

kinderen zich aanmelden voor de leerlingenraad door een
poster te ontwerpen waarop staat waarom zij graag in de
leerlingenraad willen. De poster kunnen ze t/m vrijdag 16
september bij juffrouw Wendy inleveren. Uit iedere groep
is er één jongen en één meisje die de groep
vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
De leerlingenraad komt gemiddeld 6x per jaar onder
schooltijd bij elkaar. Ze proberen samen met juffrouw
Wendy de school te verbeteren. Zo heeft de
leerlingenraad van afgelopen jaar meegedacht rondom de
nieuwe speelplaats regels doordat we de gehele
speelplaats hebben omgetoverd tot een groen speelplein.
Zo mochten de kleuters eerst maar op de helft van de
speelplaats spelen. Nu mogen ze over de gehele
speelplaats spelen. Daarnaast hebben we speciale
spellenbakken gemaakt, zodat iedereen een keer met een
leuk spelmateriaal kan spelen.

...U de nieuwsbrief ook op papier kunt
ontvangen. Stuur hiervoor een e-mail naar
info@kindcentrumdevlinder.nl of vul het
briefje in.

School
Hulpouders gezocht voor de
Bibliotheek op School!
Binnenkort willen wij de Bibliotheek op school weer
gaan openen, maar dat kunnen we niet doen zonder de
hulp van ouders.
Voor de ondersteuning van de leerlingen bij het kiezen
en lenen van boeken uit de schoolbibliotheek zijn we
daarom op zoek naar enthousiaste ouders die
beschikbaar willen zijn. De tijden zijn maandag van half
9 tot half 11.
Aanmelden kan bij Juffrouw Jolanda. Dit kan via de
Parro app.

Vervanging voor juffrouw Jeanne
(Interne Begeleider)
Juffrouw Jeanne is vorig jaar helaas ziek uitgevallen. Haar
herstel verloopt nog niet zoals verwacht. Dit betekent dat
ze nog even afwezig is. Iris de Liefde, interim IB, vervangt
haar vanaf juli '22.
Heeft u vragen rondom de zorg/opvoeding/ontwikkeling
van uw zoon/dochter dan kunt u op maandag of woensdag
even bij haar binnenlopen. U kunt haar vinden in het

Info-avond per groep
Vanaf dit schooljaar hebben we voor iedere groep een
aparte info-avond. Tijdens deze info-avond zijn alle
ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom. U maakt dan
kennis met de leerkracht van uw zoon/dochter. De
leerkracht neemt u mee met wat de speerpunten zijn van
dit schooljaar en laat u ook ervaren hoe wij dagelijks
werken met de kinderen. Alle info-avonden starten om
19.00 en eindigen rond 20.00 uur. We zouden het zeer
waarderen als alle ouders even langskomen!

kantoor van juffrouw Jeanne. Ook kunt u haar via de e-mail
bereiken, iris.deliefde@eenbes.nl .

Info-avond 19.00-20.00 uur

We wensen juffrouw Jeanne heel veel beterschap toe!

Woensdag 21 september gr. 8
Donderdag 22 september gr 1/2a, b, c
Maandag 26 september gr. 5 & 7
Dinsdag 27 september gr. 6
Woensdag 28 september gr. 3
Donderdag 29 september gr. 4
Info-avond over het Voortgezet Onderwijs voor gr. 6 t/m 8
op donderdag 6 oktober van 19.00-20.30 uur.

School
Vakantierooster & Studiedagen
Studiedagen:
woensdag 14 september
dinsdag 18 oktober
maandag 20 maart
vrijdag 16 juni
Dinsdag 6 december start school om 10.30 uur i.v.m.
pakjesavond (Sinterklaas) op maandag 5 december.
Vakantierooster:

Woensdag 14 september
gr. 1 t/m 8 vrij i.v.m. studiedag
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn a.s. woensdag vrij.
Het basisschoolteam gaat deze dag aan de slag met
de invulling van de nieuwe zorgroute en we starten
met een kwaliteitsverbetering voor het vak rekenen.

Kiva Thema 1: 'Iedereen verdient respect'.
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep met een nieuwe juf
of meester. In het thema ‘Iedereen verdient respect’ richten we ons op de onderlinge relaties in én buiten
de klas. Iedereen heeft recht op respect, maar ook de plicht om anderen met respect te behandelen. Dit
zorgt voor een fijnere groep. De komende maand doen we verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om
een groepsgevoel te bevorderen; wij horen bij elkaar en voelen ons een groep!

School
Stagiaire groep 4
Mijn naam is Janneke van Stipdonk en ik ben vierdejaarsstudent aan
Hogeschool de Kempel. Dit jaar mag ik bij jullie op school komen afstuderen
als juf en dat doe ik in groep 4. Ik zal er elke maandag en dinsdag zijn en
soms zie je me de hele week.
Van kleins af aan wist ik al dat ik juf wilde worden. Eerst heb ik daarvoor de
opleiding onderwijsassistent gevolgd en tijdens deze opleiding heb ik ook al
een jaar stage gelopen op de Vlinder dus het kan zijn dat je me nog herkent
van toen. Na 3 jaar heb ik mijn diploma voor onderwijsassistent in ontvangst
mogen nemen en ben ik direct gaan doorstuderen aan de PABO in Helmond.
En nu voor het afstudeerjaar ben ik terug gekomen naar deze gezellige en
leuke school. We gaan er samen met juf Jolanda een leuk en leerzaam jaar
van maken, ik heb er zin in!

Stagiaire groep 3
Hallo beste ouders/verzorgers,
Ik wil me graag voorstellen. Mijn naam is Kimberley van Bree en ik ben 18 jaar
oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent niveau 4 en ben dit jaar
begonnen in mijn 2e leerjaar. Ik heb heel veel zin in dit schooljaar om met
groep 3 mee te mogen lopen. Ik heb al kennis met ze mogen maken op de
eerste schooldag en hier heb ik van genoten. Ik heb er zin! Ik word er erg blij
van, om de kinderen te zien groeien en dat ik ze kan helpen met hun
ontwikkeling binnen de school uren. Nu weten jullie een beetje wie ik ben en
wie er extra door de schoolgangen loopt.
Vriendelijke groeten Kimberley van Bree
Stagiaire groep 3

Nieuwe gymjuf
Mijn naam is Moniek Berkers, 24 jaar en geboren in Ommel. Vanaf september
2022 ben ik werkzaam bij Leef!. Komend schooljaar geef ik de gymlessen op
maandag en donderdag op de vlinder. Ik heb zin om de leerlingen van de
vlinder doormiddel van bewegen dingen te kunnen leren. Ik vind het
belangrijk dat niet alleen bewegen zelf, maar ook andere ontwikkelingen van
een leerling centraal staan.
Verder kan ik natuurlijk ook meer over mezelf vertellen. Ik vind het leuk om in
mijn vrije tijd te voetballen in het damesteam van Neerkandia. Daarnaast houd
ik er van om een wandeling te maken of te fitnessen. Mijn doel daarachter is
om ooit de Kennedymars van Someren te lopen.
Ik kijk er naar uit om de leerlingen van de vlinder te mogen lesgeven. Ze
hebben me al warm binnengelaten, dus dit moet vast en zeker goed komen.

Bijlagen

Bijlagen

