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Geachte lezer,
4 weken onderweg. Het schoolleven is eigenlijk weer helemaal zoals het was. Kinderen zijn gewend aan hun nieuwe
leerkracht en aan hun klasgenootjes. Leerkrachten inmiddels ook aan de kinderen. Afgelopen dagen hebben de ouders ook kennis kunnen maken met de leerkrachten tijdens
de startgesprekken. Een prima moment om even stil te
staan bij elkaars verwachtingen. Sommigen moeten het
gesprek nog gaan krijgen. Reden daarvoor is dat er momenteel 6 leerkrachten zijn die door corona geveld zijn. De
een heeft er wat meer last van dan de ander maar wat ze
gemeen hebben is dat ze allemaal een positieve zelftest
hebben gehad. Gelukkig hebben we het goed kunnen opvangen en hopelijk zijn de zieke leerkrachten weer snel helemaal beter.
Vooral sneu is dat juffrouw Marie-Louise de dag voor haar
laatste werkdag besmet bleek. Er was een fijn afscheidsfeest georganiseerd dat we nu moeten uitstellen. Maar wat
in het vat zit, verzuurt niet, dus dat afscheid halen we nog
wel in. Het zal vreemd zijn zonder haar. In deze nieuwsbrief daar meer over.
Volgende week start de Kinderboekenweek. Het is wel
apart dat je dit woord met een hoofdletter moet schrijven
want anders geeft de spellingscorrector aan dat het fout
geschreven is. Terecht want deze belangrijke week hoort
eigenlijk helemaal met hoofdletters geschreven te worden.
Boeken en kinderen moeten fysiek met elkaar in contact
komen. Dat is erg belangrijk want een boek moet je voelen
en ruiken en eigenlijk “stuk” lezen. Daar kan een E reader
echt niet tegenop. Gelukkig hebben we een fantastische
bibliotheek waar kinderen volop keuze hebben om boeken
te lenen. Met dank aan de vrijwilligers.
Het thema van de Kinderboekenweek past helemaal bij ons
GiGa groen. Wat past nu beter bij een ECO-school? Het
toont ook wel aan dat groen erg belangrijk is voor ons allemaal.

Wij wensen u veel
leesplezier.
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Vacature

Het zonnetje

We gaan op zoek naar een nieuwe collega.
Juffrouw Marlou heeft te kennen gegeven dat
ze per 1 januari 2023 met vervroegd pensioen
gaat . Dat vinden we jammer maar iedereen is
vrij om een eigen keuze te maken. Dat betekent dat er inmiddels een vacature uit staat
om een nieuwe collega voor groep 1-2A te zoeken. Er hebben zich al een paar belangstellenden gemeld dus we zijn erg nieuwsgierig naar
hun beweegredenen en motivatie om voor onze school te kiezen. Uiteraard houden we de
ouders op de hoogte.

Dit zonnetje is voor
juffrouw MarieLouise
Eigenlijk hoeven we
niet eens uit te
leggen waarom.
Vele jaren werkte ze
vooral in de omgeving van Heer/Scharn en de Heeg. Uiteindelijk
voor vast op de Joppenhof en vanaf 2011 op de
Vlinderboom. Jarenlang leerde ze kinderen lezen, rekenen en schrijven. Haar passie was
groep 3. Daar voelde ze zich als een vis in het
water. Maar niks routine of vast roesten.
Juffrouw Marie-Louise was altijd op zoek naar
iets nieuws. Altijd speuren naar boeken, objecten en spelletjes waardoor het programma er
altijd anders uitzag. Bevlogen en gepassioneerd voor het onderwijs. Altijd een hartelijk
woord maar ook duidelijk in wat ze van kinderen verwachtte. Je neemt het besluit om met
(vervroegd) pensioen te gaan en dat respecteren we. Leuk is anders want we hadden je nog
graag bij ons team willen hebben. Maar ook
verdiend. Je hebt je sporen achter gelaten en
iedereen gunt jou nu een tijd van niet meer
moeten maar vooral
van willen. We gaan je
zeker missen en we
hopen dat we je nog
vaak zien om van jou
maar ook van je enorme kennis te mogen
genieten.

De jarigen van 28 sept. t/m 18 okt.
Om reden van privacy geven we niet de datum door maar noemen we alleen de kinderen die in
deze periode jarig zijn.
Evi Beckers, Ellis Weijs, Isa Hofman, Dean Land, Mila Plusjé, Zen Simon, Lina Seddiqi, Cas
Urlings, Jayley Rhee, Leonie Soudant, Luca Bouvrie. Maziyar Hosseini, Vinn Willems, Isa Roijen,
Thomas Decker, Mikaj Mares, Freddie Reiters, Demi Beckers, Julie Schiepers, Kayleigh Ensink,
Sasja Gybels, Lazzaro Mares, Billy Hermans, Sabine Bonten en Giani Humblet

Van harte gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag
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We hebben natuurlijk ook nog een paar boekentips:
Boekenserie “De Klimaatjes” (onderbouw):
De Klimaatjes zijn zeven dierenvrienden die de hoofdrol spelen in de gelijknamige prentenboekenserie van Clavis Uitgeverij. Middels de verhalen ervaren
kinderen op speelse -en vaak humoristische- wijze hoe we met elkaar onze
leefomgeving fijn kunnen houden.
https://www.deklimaatjes.com/

Boek: Dit is een goed gidsje, door Marieke Eyskoot (midden- en bovenbouw)
De leukste tips en activiteiten voor kinderen om de wereld duurzamer en eerlijker te
maken: de jeugdeditie van bestseller “Dit is een goede gids”.
Dit is een goed gidsje voor een betere wereld. Want het klimaat, de mensen en de dieren kunnen wel wat hulp gebruiken. Maar dat is gelukkig prima te doen – in dit boek laat
Marieke je zien hoe! Hoe we samen de planeet duurzamer en eerlijker maken dus. Kan
gewoon! Tadaa, hier is het boek dat je daarvoor nodig hebt.
https://www.mariekeeyskoot.nl/dit-is-een-goed-gidsje/

Boek: Olaf en de Groene Challenge (middenbouw: groep 6 en 7)
Olaf en de groep van meester Bas doen mee met een groene challenge. Wie heeft het
beste plan voor een kindvriendelijke buurt? Olaf en zijn vrienden willen een actie tegen
zwerfvuil houden en een voedselbos planten, maar hun rivalen willen op dezelfde plek
een sportveld van kunstgras! Meester Bas maakt een eigen plan voor een schooltuin met
vergeten groenten, een buitenles en een bijenhotel. Wie gaat de strijd winnen? Een humoristisch verhaal met veel groene weetjes, grappige illustraties en tips en tricks voor
thuis en op school. Bij dit boek hoort lesmateriaal dat gratis te downloaden is.
https://www.kokboekencentrum.nl/lesmateriaal-olaf-en-de-groene-challenge/

Boek: 17 doelen voor een betere wereld (midden- en bovenbouw).
Onze aarde is een prachtige planeet om op te wonen. We moeten wel goed voor de aarde zorgen en ook
voor elkaar!
We kunnen de wereld nog mooier maken, als we een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Dat moeten we dan wel samen doen!
Daarom hebben de Verenigde Naties 17 duurzame doelen opgesteld. Door die doelen weten mensen wereldwijd hoe zij kunnen werken aan een betere wereld.
Help jij ook mee?
In dit boek ontdek je welke wereldproblemen er zijn en hoe we die samen
kunnen oplossen.
Je leest ook wat jij zelf kunt doen.

Basisschool de Vlinderboom (MosaLira)

4

Week tegen het pesten
Deze week is de week tegen het pesten. Althans dat is het volgens de jaarkalender. Wij vinden
dat elke week een week tegen het pesten moet zijn. Pesten mag niet bestaan en niemand zou
gepest moeten worden. Helaas is dat nog steeds niet het geval. Het is op onze school behoorlijk
verminderd (en gelukkig geven de kinderen dat zelf ook aan) maar helemaal weg is het nooit.
Daarom zijn we altijd tegen pesten en besteden we er ook veel aandacht aan binnen de klas en
de school. Maar we hebben u altijd daarbij nodig. Heel vaak bent u de eerste die de signalen
thuis opvangt als een kind iets dwars zit. Vraag door en praat erover. Misschien is het onschuldig
maar het kan ook zijn dat een kind geen zin in school heeft omdat het gepest wordt. Met uw signaal kunnen we er iets aan doen. Intussen proberen we om preventief de kinderen duidelijk maken wat pesten met je doet.

5 oktober= de dag van de leraar
Een dag in het jaar staan zij echt in de belangstelling. De leerkrachten. Zij zijn ons kapitaal in onze scholen. We kunnen alles goed regelen maar zonder leerkrachten zijn we nergens. Zij geven onderwijs aan en met uw kind. Zij werken dagelijks in de
klas en begeleiden uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Alle anderen in
school moeten ervoor zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. Dat betekent dat alles goed geregeld moet worden, dat er voldoende spullen
zijn, dat alles in orde is zodat zij het mooiste vak kunnen uitoefenen dat er
is. En daarvoor mogen ze best een dag “gevierd” worden.
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