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Geachte lezer,
U heeft ons vast en zeker gemist. We zouden een nieuwsbrief
sturen op 14 juni maar dat is helaas wegens alle drukte niet gelukt. Soms gaan dingen zo. Je neemt je iets voor en dan blijken
er zoveel andere zaken te zijn die je aandacht opeisen dat je niet
meer toekomt aan wat je je hebt voorgenomen. Gelukkig zijn er
andere manieren om te communiceren met ouders en daar maken we dan ook regelmatig gebruik van (SchouderCom).
Vorige keer gaf ik al aan dat het de tijd van de uitstapjes is. Vandaag zijn de groepen 3 en 4 naar de Gaia Zoo. Van alles leren
over dieren en genieten wat het dierenrijk allemaal voor ons in
petto heeft. Vorige week waren de groepen 7 en 8 in Eindhoven
naar de ontdekfabriek. Een grote
“speeltuin” vol met
technische bezigheden waar kinderen
naar hartenlust
mochten uitvinden,
toneelspelen/film
maken, 3-D printen,
autootjes construeren en laten rijden
maar ook grote auto’s bouwen en over een parcours uitproberen, water verplaatsen en nog veel meer interessante bezigheden. Kinderen en leerkrachten helemaal enthousiast, zelf zo dat
2 kinderen op zondag teruggingen om daar nogmaals aan de slag
te gaan.
Nog een kleine 4 weken en dan is het schooljaar voorbij. Op dit
moment worden de laatste objectieve toetsen afgenomen en we
zien over het algemeen goede resultaten. Ook de AMN
(eindtoets groep 8) lag ruim boven het landelijke gemiddelde.
Ons onderwijs is dus goed op orde en dat wil niet zeggen dat we
achterover gaan leunen want het zit een beetje in onze genen
om dat wat vandaag goed gaat, morgen nog beter te doen. Dat
krijg je met een gedreven team die het beste uit elk kind willen
halen.
In deze nieuwsbrief ook een terugkoppeling over de tevredenheidsvragenlijst die ouders, kinderen, leerkrachten en management hebben ingevuld. Ook daar zijn we best tevreden over
maar komen er ook nog wel wat puntjes aan het licht die beter
kunnen. Mooie uitdagingen voor het nieuwe schooljaar. Dit is de
voorlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar met weer een heleboel informatie over het nieuwe jaar maar ook van het afgelopen jaar.
Wij wensen u veel leesplezier.
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Zoekmachine
De meeste mensen in de
huidige wereld vol sociale
media gebruiken de
zoekmachine Google om op
te zoeken. Het is de meest
gebruikte manier om iets te weten te komen.
Binnen MosaLira zijn we een jaar geleden overgestapt naar een andere zoekmachine, die net
zo goed werkt als Google. Je vindt er alles mee
maar aan deze machine kleeft “een groen randje”. Ecosia (dat is de naam van die zoekmachine) gebruikt 80% van hun winst om bomen te
planten. En dat is bepaald geen sinecure. Inmiddels zijn er meer dan 152.000.000 bomen door
Ecosia geplant en de teller loopt gewoon door.
Als u naar de website, www.ecosia.org, gaat
(daarop is ook te vinden hoe u Ecosia kunt
downloaden op uw telefoon of tablet). Zoals
gezegd gebruiken inmiddels alle kinderen en
leerkrachten dit programma en daardoor dragen we daadwerkelijk een steentje bij aan het
vergroenen en duurzamer maken van onze wereldbol. De moeite waard om ook uw zoekmachine te vervangen en het goede voorbeeld aan
uw kinderen te geven. Zeg het vooral verder
zodat er steeds meer gebruikers komen.

Het zonnetje
U komt er niet
meer zoveel maar
Sommige ouders
lopen vaker door de
Kunstgang. Ze kijken
daar hun ogen uit
naar de kunst die onze
kinderen maken. Het ene kunststuk is nog
mooier dan het andere. Iedere keer opnieuw
de verwondering hoe het mogelijk is dat
(jonge) kinderen dit kunnen maken. Vanuit
een stukje kunstgeschiedenis (want dat gaat
altijd vooraf aan het werk en waarbij kinderen inspiratie opdoen) gaan ze aan de
slag. Ze zijn onbevangen en beginnen gewoon met creëren. Ze verwonderen zich
over wat hun handen maken en dat komt
omdat ze met hun hoofd en hart ergens

mee bezig zijn. En Milous is degene die dit
allemaal organiseert en ervoor zorgt dat elk
kind zich een kunstenaar voelt. Leren met
hoofd, hart en handen krijgt zo vorm en gestalte. Op dit plekje willen we Milous dan
ook bedanken voor alle inspiratie die ze de
kinderen meegeeft maar ook dank voor de
verzorging van de kunstgang. Het is een juweeltje binnen onze school. Dank Milous.

De jarigen van 14 juni t/m 19 juli
Om reden van privacy geven we niet de datum door maar noemen we alleen de
kinderen die in deze periode jarig zijn.
Valentina Klijnen, Quinn Schiepers, Dean Schefer, Niels Weerts, Sophie Castermans, Elisa
Karipidis, Férah Janssen, Dylan Clermonts, Milan Thiessen, Sep Urlings, Zeb Pieters,
Daphne de Nobel, Cpoen Smeets, Lenn Willems, Rejan Mema, Hanna Linssen, Yasmine Thewissen, Lize
Schefer, Lina Kandli, Julie Urlings, Isa Thiemann, Jaiden Nicolai, Jaylinn Wintjens, Vic Beijers, Riv Beijers,
Lino Smits, Elisa Profeta, Evy Knubben, Sjanou van Deurse, Evi Bols, Mila Frijns, Vinnie Lenaerts, Finn en
Tess van Tol, Lize De Bruijn, Dno Koenen, Yaro Raes, May Zreek
Van harte gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag
Basisschool de Vlinderboom (MosaLira)
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Medezeggenschapsraad De Vlinderboom
Beste ouders,
Een tijdje geleden heeft de MR een oproep gedaan voor nieuwe kandidaat leden. Voor de oudergeleding komen voor het schooljaar 2022-2023 2 plekken vrij en voor de personeel-geleding 1
plek. Er zijn twee ouders (papa's) die zich kandidaat hebben gesteld. Dit betekent dat er geen
verkiezingen hoeven plaats te vinden en zij automatisch zijn gekozen tot nieuwe leden van de
MR vanaf schooljaar 2022-2023.
Wij stellen de twee nieuwe ouderleden graag even aan u voor:
•

Sander van Geest, 36 jaar en vader van Lauren uit klas 1-2A. Sander wil
graag meedenken en betrokken zijn binnen school en ziet hierin een plek
binnen de MR als een plek waar zijn stem van betekenis kan zijn. Vanuit
zijn beroep als grafisch ontwerper wil hij zijn 'out of the box' denkwijze inzetten om, in teamverband, tot de juiste oplossingen te komen.

•

Casper Eurlings, trotse vader van Julie uit groep 3A. School is een plek waar kinderen zich
veilig en geborgen moeten voelen, dan kan de ontwikkeling van een kind
het best tot zijn recht komen. Casper vindt het dan ook belangrijk dat
naast het geven van inhoudelijk goed onderwijs er voldoende aandacht
voor de behoeften van elk individu moet zijn om zich optimaal te ontwikkelen. Casper wil een betrokken bijdrage leveren aan de MR waarbij hij
een open en eerlijke communicatie nastreeft. Zijn streven is om samen
met de input van ouders te zorgen dat de Vlinderboom een prachtige plek
zal blijven waar kinderen met plezier naartoe gaan.

•

Voor de personeelsgeleding waren er 2 kandidaten voor 1 plek. Er heeft een verkiezing
plaatsgevonden waarbij de personeelsleden van basisschool de Vlinderboom hun stem
hebben uitgebracht. Uit die verkiezing is juf Daimy gekozen tot nieuw lid van de MR vanaf
schooljaar 2022- 2023. Juf Daimy Schaepkens, leerkracht bovenbouw. Er zijn veel ontwikkelingen binnen school gaande. Daimy wil
als betrokken collega hier graag over meedenken en meewerken
aan het waarborgen en eventueel verbeteren van de kwaliteit binnen KC de Vlinderboom. Verder ziet zij het als taak om de belangen
van collega’s en leerlingen te behartigen. Ze wil graag mee helpen
om er voor te zorgen dat KC de Vlinderboom gereed is voor de toekomst.

De MR heet de nieuwe leden van harte welkom! Heb je vragen en/of opmerkingen voor de MR
stuur dan een bericht via het Ouderportaal van Schoudercom Namens de MR
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Foto’s
Deze week heeft u de foto’s van de schoolfotograaf ontvangen. We hopen dat ze aan de verwachting
voldoen. Als u ze wilt houden, dan kunt u in het mapje lezen hoe u de foto’s dient te betalen. U kunt
ook eventueel foto’s bij bestellen via de site.
Als u de foto’s niet wilt, dan kunnen die op school worden ingeleverd. In de aula, tegenover de balie
staat een grijze bak waar ze in gedaan kunnen worden. U heeft 3 weken de tijd om dat verder af te handelen. Daarna wordt de bak opgehaald.

Tevredenheid enquête
Enige tijd geleden (maart 2022) heeft u een vragenlijst kunnen invullen waarin u kon aangeven hoe tevreden u bent over school. Leerkrachten, managementteam en kinderen hebben dat ook gedaan. We zijn
best tevreden over de resultaten maar hebben ook zaken meegekregen ter verbetering. De respons was
ruim voldoende om de uitslag valide te laten zijn.
De rapportcijfers: Leerlingen gaven ons een 8,7, ouders een 8,1 en medewerkers een 8,1. Het MT gaf een
8,3. Al deze cijfers waren hoger dan de vorige keer en zeker hoger dan het landelijk gemiddelde.
Uit de gehele vragenlijst blijkt dat we het goed doen. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en die zullen we
volgend jaar ook in ons nieuwe jaarplan gaan opnemen. We kunnen hier niet de hele tevredenheid enquête plaatsen maar voor degene die interesse hebben kunnen de lijst bekijken op Scholen op de Kaart.
We zullen de uitslag ook publiceren op onze website. In elk geval heel hartelijk bedankt voor het invullen
van de lijst.

Verlof aanvragen
Extra verlof moet u altijd aanvragen via een formulier. Dit verlof kan wel of niet worden toegekend. De spelregels daarover staan op bladzijde
54 van de Kindcentrumgids. U kunt daar doorlinken (QR code) naar de MosaLira website. Als kinderen zonder geldige reden uit school blijven dan
wordt dat altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Dat zijn we verplicht. Soms met een
boete tot gevolg. Ook structureel te laat komen
moeten we doorgeven aan de gemeente.

•

•

De bibliotheek gaat vanaf 6 juli geen
boeken meer uitlenen. Wel moeten alle
boeken die de kinderen hebben geleend
ingeleverd worden. Doet u dat op tijd?
De vrijwilligers van de bibliotheek kunnen de bieb dan weer in orde maken
voor volgend jaar.
Op maandag 11 juli gaan we met u communiceren in welke groep uw kind
komt en wie de nieuwe leerkracht wordt.

Colofon
Basisschool de Vlinderboom
Kelvinstraat 3
6227 VA Maastricht
Tel: 043-3671335
Email: bsdevlinderboom@mosalira.nl
Website: www.kcdevlinderboom.nl
https://www.facebook.com/basisschooldevlinderboommaastricht
De nieuwsbrieven staan digitaal op onze website
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