Nieuwsbrief 5 juni 2016
Algemene informatie
Belangrijke data
27 en 28 juni
1 juli
4 juli
5 juli
6 juli
8 juli

Rapportgesprekken groep 1-7
Vlinderfeest alle leerlingen ’s middags vrij
Musical groep 8 (voor ouders groep 8)
Schoonmaakavond groep 1-2 vanaf 18.30 uur
Wisselochtend 9.00-11.30 uur
Uitvegen groep 8 om 11.30 uur
Start zomervakantie 12.00 uur
Opening nieuwe schooljaar om 8.15 uur op het
schoolplein

Maandag 22 augustus

Mededelingen
De nieuwsbrief op papier
Dit keer ziet de nieuwsbrief er een beetje anders uit dan u bent gewend. Omdat het
mailsysteem nog steeds niet naar behoren werkt, geven we de nieuwsbrief aan uw kind mee.
Om het aantal kopieën te beperken, ontvangt u het algemene gedeelte. Voor dit jaar is dit de
laatste nieuwsbrief. Tijd om iedereen te bedanken die zich dit jaar weer voor de school, het
onderwijs en natuurlijk de kinderen heeft ingezet. Zonder al deze hulp kunnen wij niet,
ontzettend bedankt daarom voor alle inzet!
Nieuwe collega’s
De Distelvlinder had voor het komend schooljaar een aantal vacatures. We hebben deze op
kunnen vullen met een viertal fijne collega’s . Gedeeltelijk zijn zij al bij u bekend: Laurens
Hensbergen en Jan Bert Vonk. We zijn blij dat we hen in onze school kunnen houden!
Ouders die al iets langer op school rondlopen, kennen wellicht Wilma Loedeman nog. Zij
was, totdat ze 2 jaar geleden een studie orthopedagogiek aan de universiteit begon, een
door onze school veelgevraagde en zeer gewaardeerde invaller. Haar studie heeft ze
inmiddels zo goed als afgerond. De laatste nieuwe collega is Bernadette Kort. Ook met haar
zijn er goede ervaringen als invaller geweest. Hieronder kunt u zien waar onze nieuwe en
oude collega’s volgend jaar voor de groep staan.
Groepsbezetting Distelvlinder 2016-2017
Groep

Leerkrachten

1-2
Christianne, 5 dagen
Diamantflappers
1-2
Carola, 5 dagen
Regenboogwappers
3
4
5
6
7
8

Joske 3 dagen en Kim van Zuilen 2 dagen
Roswitha 3 dagen en Esther 2 dagen
Laurens 3 dagen en Kim Peters 2 dagen
Wilma, 5 dagen
Marije 4 dagen, Laurens 1 dag
Jan Bert 3 dagen en Bernadette 2 dagen

Jaarplanning
Vanaf het komende schooljaar zal de jaarplanning alleen nog via de website te raadplegen
zijn. Dat betekent dat u altijd de meest recente versie ziet in de kalenderversie.
Verhuizing
Vanaf het nieuwe schooljaar zal de verdeling van lokalen anders zijn dan u bent gewend.
Vanwege het vertrek van de Augustinusschool uit het gebouw van de Brede school, krijgen
wij een gedeelte van de benedenverdieping erbij. Dit extra gedeelte bestaat uit de centrale
hal, een aantal kamers en een extra lokaal.
Het huidige lokaal van groep 8 vervalt daarmee aan de Oranje Nassauschool. De groepen 1
tot en met 4 betrekken de benedenverdieping en de groepen 5 tot en met 8 de
bovenverdieping. Over de exacte indeling wordt u bij de start van het nieuwe jaar verder
ingelicht.
Vlinderfeest
Vrijdag 1 juli vieren wij het Vlinderfeest van 17.00-19.30 uur. Alle leerlingen zijn vanaf 12.00
uur vrij, om vervolgens ’s avond het feest te kunnen bijwonen (groep 8 oefent ’s middag de
musical!). Voor de bovenbouwkinderen betekent dit dat hun lestijd van de middag verschuift
naar de avond.
Dit jaar is de opbrengst van het feest bestemd voor een aantal goede doelen in Zuid Afrika.
We werken hiervoor samen met leerlingen en docenten van ORS Lek en Linge. De kinderen
zijn al volop bezig om mooie kunstwerken te maken voor de verkoop. Leerlingen van Lek en
Linge komen vrijdagmiddag om te vertellen waar de opbrengst straks naartoe gaat.
Op de avond zelf is er van alles te doen:
 De verkoop van de kunstwerken, waarbij uw kind tussen 17.00-18.30 uur het 1e recht van
koop van het eigen kunstwerk heeft. Daarna gaat het werk in de vrije verkoop.
 Volop muziek door onze eigen Distelvlinderband, maar ook door de Lek en Linge
leerlingenband Morrow. Zij zullen ook CD’s verkopen voor het goede doel en rondgaan
met de pet.
 De oudervereniging verkoopt broodjes, fruitspiesen en drinken tegen schappelijke
prijzen. Uiteraard gaat de opbrengst ook weer naar het goede doel.
 Bij groep 6 kunt u een (Engelse) tijdreis maken
 Er zijn mensen van Lek en Linge aanwezig die u vertellen over de doelen die wij gaan
steunen en bovendien zullen zij ook koekjes verkopen.
 Voor de kinderen zijn er diverse spellen en een springkussen.
De verkoop vanuit de Distelvlinder gaat via bonkaarten van € 2,00 en € 5,00. De verkoop
vanuit de Lek en Linge gaat via contact geld.
Ouderbetrokkenheid
Onlangs heeft u op het plein of via uw kind de uitslagen van de ouderenquête ontvangen.
We hebben u ook verteld dat we na de vakantie direct gaan starten met werkgroepen die
gaan kijken naar de zichtbaarheid van het team, de OV en de MR, de gesprekkencyclus en
de opzet van de nieuwsbrief. Wanneer u het leuk en zinvol vindt om hierover mee te denken,
geeft u zich dan op bij Anja Tabeling.
Wij wensen u een heel fijne vakantie en zien u graag terug op maandag 22 augustus om
8.15 uur voor de openingsact van het schooljaar 2016-2017.
Marjolein en Anja en team Distelvlinder

