Nieuwsbrief 5
Juli 2015
Algemene informatie
Belangrijke data
Maandag 6 juli
Dinsdag 7 juli
Woensdag 8 juli
Donderdag 9 juli

Vrijdag 10 juli
Maandag 24 augustus

Schoonmaakavond groep 1/2 18.30 uur
Musical groep 8 ’s avonds, aparte uitnodiging
Wisselochtend
Juffendag groep 7
Afscheid nemen van Rineke en Jolien 15.1515.45 uur
Uitvegen groep 8 11.30 uur
Start zomervakantie 12.00 uur
Start schooljaar 2015-2016
Wij verwachten iedereen dan om 8.15 uur op het
schoolplein

Mededelingen
Alweer een jaar voorbij
Nog een laatste week en dan is schooljaar 2014-2015 alweer voorbij. We hebben vrijdag een
prachtig, gezellig en vooral warm Vlinderfeest gevierd. Dank aan de mensen van de
Oudervereniging die zich samen met ons weer hebben ingezet om dit resultaat neer te
zetten. Morgen mogen we kijken naar de musical van de leerlingen van groep 8. Onder
begeleiding van de Distelvlinderband zingen en spelen zij zich richting einde van hun
basisschooltijd.
U leest in bovenstaand stukje al tweemaal over de inzet van ouders. Je kunt wel zeggen dat
er op de Distelvlinder heel veel betrokken, maar zeker ook participerende ouders rondlopen.
Dank aan allen die ons, op welke wijze dan ook, dit jaar weer geholpen hebben om goed,
prettig en hartverwarmend onderwijs te geven aan onze kinderen.
Helaas stromen er met onze leerlingen ook altijd weer ouders uit. Ook zij zijn een soort aan
het einde van hun basisschooltijd gekomen. Dat betekent dat aan de hulp die zij ons bieden
een einde komt. Tijd dus om een oproep te doen voor nieuwe ouders die deze plekken willen
innemen. Veelal geldt dat hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar ook hoe minder werk er
per persoon hoeft worden te verzet. Ik wil daarom uw aandacht vragen voor onderstaande
oproepen en ik hoop van harte dat u zich aanmeldt.

Bibliotheek ouders
Wegens diverse omstandigheden moeten we van een aantal bibliotheekmoeders afscheid
nemen. Wij danken Laurien Scheffers, Monique Denisse en Nathalie Wink voor hun inzet in
de afgelopen jaren.
De schoolbibliotheek wordt eigenlijk volledig beheerd door ouders. Op vrijdagochtend
kunnen de kinderen naar de ‘bieb’ om boeken te ruilen en te lenen. Er wordt gewerkt met
toerbeurten. Dit houdt in dat hoe meer mensen er beschikbaar zijn, hoe minder tijd het kost.
Vindt u het leuk om mee te draaien?
U kunt zich bij Marjolein van Heumen (m.heumen@opo-r.nl) of Mariëtte Koolen
(mariettekoolen@gmail.com) aanmelden.
De Oudervereniging (door Liselotte Stevens)
Herinnert u zich het Vlinderfeest? De oudervereniging (OV) levert o.a. hieraan een bijdrage.
Door samen met het team docenten evenementen te organiseren voor de leerlingen, willen
we bijdragen aan een positieve atmosfeer voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders.
Hoe doen we dat?
De OV bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en een vertegenwoordiger vanuit het
docententeam. Maandelijks stemmen we af over de evenementen die op de jaarplanning
staan. We helpen bij het organiseren en het uitvoeren daarvan. Daarnaast beheren we als
OV de geïnde gelden vanuit de ouderbijdrage en zorgen ervoor dat deze besteed worden
aan de evenementen.
Versterking!
Als OV krijgen we dingen voor elkaar door als ouders samen te werken en hiervoor hebben
we nog versterking nodig. Wij zijn op zoek naar drie enthousiaste ouders die ons team
komen versterken. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Liselotte Stevens
(liselottestevens@hotmail.com). U kunt ons natuurlijk ook even op het schoolplein
aanspreken als u vragen heeft of u zich wilt aanmelden.
Overblijfkrachten gezocht
In de bijlage een advertentie vanuit de SKPC. Zij zoeken overblijfkrachten om de huidige
pool weer uit te breiden. Indien u interesse heeft of u weet mensen die dit zouden willen
doen, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij de SKPC.

Schooljaar 2015-2016
In de bijlage (nog steeds) een papieren versie van de nieuwe jaarplanning.
Wij wensen u een fijne vakantie en zien u graag weer terug op maandag 24 augustus.
Met vriendelijke groet,
Marjolein en Anja

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
Op bezoek
Het is zover, het schooljaar loopt ten einde. In de laatste schoolweek
nemen we afscheid van enkele ‘Diamantflappers’ en
‘Regenboogwappers’. Zij bereiden zich in de laatste weken voor op
hun toekomstige stap naar groep 3. In week 26 komen de beide
groepen 2 samen tijdens de Engelse les bij juffrouw Carola. Op deze
wijze ontdekken zij dat ze volgend jaar samen een groep vormen. De overige kinderen
spelen buiten met juffrouw Christianne. De stap van groep 2 naar groep 3 is leuk en best
spannend. Daarom organiseren we in week 27 en week 28 een aantal
ontmoetingsmomenten zodat ze even kunnen snuffelen en ‘oefenen’ in groep 3. Op dinsdag
7 juli mogen zij een gymles van meester Peter ervaren in de sporthal. Gymkleding- en
schoenen zijn hiervoor noodzakelijk. Tijdens het 1e wenmoment maken zij kennis met de
materialen van groep 3 en krijgen ze een beeld van wat zij na de zomervakantie in groep 3
gaan doen. De huidige groep 3 maakt een wenboekje voor de oudste kleuters en
beantwoorden vragen die de kleuters over groep 3
stellen. Het verhaal ‘op zoek naar gezoem’ wordt ter
voorbereiding aan de oudste kleuters voorgelezen. En
dan komt het moment in week 28. Op woensdag ochtend 8 juli krijgt dit verhaal een vervolg
met als titel ‘Oem, oem!’en mogen ze 9:00 uur tot 11:30 uur de leerlingen van groep 3 zijn!
De grote schoonmaak
Op maandagavond 6 juli vanaf 18.30 uur is het schoonmaakavond in beide
groepen 1 en 2. Het is de bedoeling dat het speelgoed en de materialen
eens flink worden gesopt. U bent van harte welkom vanaf half zeven met
uw emmer, sopdoek, theedoek en spons. U kunt zich hiervoor inschrijven
op de intekenlijst naast de klassendeur.
Als u geen mogelijkheid heeft om ons ’s avonds te komen helpen is dat
geen probleem. Op vrijdagmorgen 3 juli geven we tassen met speelgoed mee dat thuis
schoongemaakt kan worden. Dit verwachten we dan op maandagmorgen 6 juli weer schoon
en gedroogd terug.
Christianne, Karlijn en Carola.

Groep 4
De afgelopen periode zijn we leuk bezig geweest met De Vreedzame School. Sinds een paar
maanden hebben we een ‘opsteker brievenbus’ in de klas staan. De kinderen kunnen daar
een zelfgemaakte kaart (met daarop een opsteker) in stoppen. Iedere week legen we de
brievenbus en krijgen de kinderen hele mooie opstekers van elkaar.
Ook de avond-vier-daagse hebben we weer afgesloten. De kinderen die van groep 4
meeliepen hebben het heel goed gedaan. Zij hebben behalve hun medaille echt een
opsteker verdiend voor de vier gezellige avonden.
We gaan nu de laatste weken van het schooljaar in en alle lessen van groep 4 worden
langzaamaan afgesloten. Bij Blauwe Planeet en Speurtocht hebben we zelfs de
herhalingslessen al gedaan. De kinderen hadden wel ontdekt dat geschiedenis heel leuk is,
maar dat je beter in deze tijd kunt leven. Alhoewel: bier drinken als kind…
Het Natuniek project ‘Tanden’ hebben we inmiddels ook afgesloten met een
super leuk bezoek van mondhygiëniste Kiki uit de praktijk Dolfijn. De kinderen

zijn op dit moment enthousiast bezig met het oplossen van onze tanden quiz. Alle kinderen
hebben een mondfoto gemaakt en nu is het de kunst om elkaars gebit te raden.
En jullie mogen ook meedoen……ra ra ra van wie uit groep 4 is dit gebit???

We hebben het dit schooljaar heel gezellig met elkaar gehad. De sfeer was goed en de
kinderen hebben veel met en van elkaar geleerd. We gaan de laatste week echt nog even
lekker van elkaar genieten en kijken uit naar alle afsluitende festiviteiten! Voor volgend jaar
wensen we dan ook iedereen een nieuw fijn schooljaar toe en natuurlijk ook een fijne
zomervakantie,
Kim en Roswitha

Groep 5
U leest alweer de laatste bijdrage van de nieuwsbrief van dit
schooljaar. Wat gaat een schooljaar toch snel voorbij!
Het was een jaar van heel hard werken. Langer naar school en
wennen aan de hoeveelheid werk die bij een bovenbouwgroep
hoort. We hebben de kinderen letterlijk én figuurlijk zien groeien.
Naast al het werk was er gelukkig ook tijd voor allerlei creatieve,
sportieve en ontspannende activiteiten. Met hulp van ouders of
hulp via ouders zijn vele lessen en activiteiten weer geslaagd!
Wij wensen iedereen een welverdiende vakantie en… veel
plezier in groep 6!

Juf Loes en juf Marije

Groep 6
Vanaf de meivakantie heeft groep 6 zich gestort op de Cito toetsen.
Voor zowel de spelling als het begrijpend lezen zat de school met groep
6 in een pilot. Deze zijn door de kinderen goed ontvangen. De scores
hiervan zullen pas in september bekend zijn.

Groep 6 kan kiezen of ze de 5 dan wel 10 kilometer willen lopen. Nou
dat werd een grootse inschrijving voor de 10!! De groep heeft alle

avonden super goed gelopen en het was een gezellige en goed vierdaagse. De laatste
avond zijn de kinderen door elkaar en door de toeschouwers goed beloond voor hun inzet.
Voorafgaand aan de avondvierdaagse heeft groep
6 een les gehad vanuit de NME over zwerfafval
en de gevolgen hiervan. Vanuit deze les kregen
de kinderen de opdracht “iets” met het zwerfafval
te doen. Nou dat liet deze klas zich geen 2 keer
zeggen. De tweede avond lopend over het
industrieterrein werd er aardig wat vuil opgehaald
en verzameld. Dus mocht u zich afvragen waarom
het industrieterrein zo schoon is……
Het laatste hoofdstuk van Natuniek ging over communicatie. Hoe komt het dat als ik de TV
aanzet dat er beeld is? En hoe werkt nu eigenlijk een telefoon?? Nou de kinderen hebben in
hun vrije afsluitende knutselwerk ( waarin communicatie terug te zien moest zijn) goed laten
zien dat ze het snapten. Bestuurbare auto’s, telefoons en allerlei fantasie-apparaten zijn
geproduceerd! Leuk!
Als afsluiter bij de topografie van de Blauwe Planeet stond heel Nederland op het
programma. Al het geleerde nu terughalen.. PFFFF best pittig hoor. Tijdens de lessen is er
gelukkig wel geoefend.
Speurtocht sloot het jaar af met de geschiedenis van laatste 50
jaar. De wederopbouw na de oorlog, maar ook de geschiedenis
van de computer en de mobiele telefoon. De leerlingen weten
nu wat hippies en nozems zijn. Ook moesten ze even naar de
‘ouderwetse’ muziek van The Beatles luisteren.
Tja, en dan is de leerstof van groep 6 op. Tijd voor vakantie
dus…
Wij (Theo en Esther) hebben een heel gezellig en leerzaam jaar gehad. Een jaar waarin tijd
was voor plezier en een lolletje, maar waarin we ook hard hebben gewerkt. Fijn!
Rest ons om alle kinderen een welverdiende vakantie toe te wensen, lekker uit te rusten en
daarna met frisse moed naar groep 7 te gaan.

En wij……., wij richten onze pijlen alweer op de huidige groep 5….

