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KALENDER

week 13 29 maart t/m 2 april

Ma/ do groep 1 t/ 7 29 maart t/m 1 april 10 - minuten gesprekken

Vrijdag hele school 2 april Goede Vrijdag : vrije dag

week 14 5 t/m 9 april

maandag Groep 1 t/m 8 5 april Tweede Paasdag, vrije dag

dinsdag Groep 1 t/m 8 6 april Studiedag team, kinderen vrij

week 16 19 t/m  23 april

di, woe, do Groep 8 20,21.22 april eindtoets groep 8

vrijdag Groep 1 ™ 8 23 april 14:30 u Start twee weken meivakantie
(Gr ½ start om 12:00u)

Studiedag 17 maart
Op woensdag 17 maart had het team een studiedag. We hebben samen gewerkt aan de Vreedzame
School. We hebben bijvoorbeeld gesproken over ‘afkoel’ plekken. Het kan nodig zijn dat een leerling
even op een rustige plek kan zitten na een conflict. Even afkoelen en daarna samen praten over een
oplossing. We hebben afgesproken wanneer dit nodig is en ook waar die plekken in de school zijn.
We hebben een workshop gevolgd van onze drama leerkracht Job. Tenslotte was burgemeester
Marcouch bij ons op school. Hij heeft samen met ons gesproken over een ambitieus plan van de
gemeente Arnhem. We gaan samen op zoek om ons onderwijs en aanbod te verbreden en nog beter
te maken!

met vriendelijke groeten,

Gerben Meerbeek



Vreedzame school

Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.Dat kan alleen als we
kinderen het gevoel  geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en
verantwoordelijkheden.Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en
de school.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator.
Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het
oplossen van conflicten.

Bij de groepen 1 – 4 zijn de  lessen  gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
- leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen  een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor  iedereen nog leuker te maken in de klas en in de
school.
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren  van opdrachten en het zelf bedenken van
en meebeslissen  over  plannen en activiteiten die goed zijn voor de  groep.

Tips voor thuis:

- Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind  te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
- Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over  is.
- Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat
doet.
- Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het
kiezen van de vakantie-bestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.

Vanuit de MR
Op maandag 15 maart is er een MR vergadering geweest. We hebben met elkaar besproken wat er
goed ging aan de thuiswerkt Corona periode en ook wat beter kan. Verder is de verkeersveiligheid
besproken. De MR heeft de directie gevraagd hoe de stand van zaken is met het verbeteren/
vernieuwen van het schoolplein. Tenslotte hebben we het gehad over de rol die de MR speelt bij de
aanstelling van nieuwe leerkrachten.



Verkeersveiligheid herhaling
De verkeerssituatie rondom De Witte Vlinder ervaren wij op dit moment als niet veilig voor alle
kinderen.. Elke ochtend en vooral in de middag staan er veel auto’s (verkeerd) geparkeerd in de
Kloosterstraat. Dat maakt de situatie onoverzichtelijk en onveilig voor onze leerlingen. Wij zijn met de
gemeente in overleg om te kijken of er mogelijkheden zijn om dit probleem aan te pakken. Het
probleem is ook besproken met onze wijkagent. Zij zullen ook de komende periode geregeld aanwezig
zijn om te handhaven. Er zijn inmiddels boetes uitgedeeld. Ik vraag uw medewerking om samen dit
probleem aan te pakken, door uw auto op de Kloosterstraat richting de Paasbergflat te parkeren. Daar
is meer ruimte en dan blijft het overzichtelijker rondom de school.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Skills Box

Al een tijdje heerlijk gespeeld met dingen uit de Skills Box. Deze week kwam daar ook nog een
skateboard bij en hebben een paar kinderen geoefend met echte softbal handschoenen en bal.

Nieuwe leerlingen

Lulyan, Youssef , Adam

Welkom op De Witte Vlinder

Wij wensen jullie een hele fijne tijd hier op school.



Deze leerlingen zijn in de maand april  jarig:

01 april          Solange groep 7
01 april          Lulyan gr 1/2B
02 april          Jay-Anna groep 3
02 april          Jelina groep 7
05 april          Elias groep 5
09 april          Niko groep 7
11 april          Gencal groep 7
13 april          Soraya groep 6
14 april          Youssef groep 1/2B
15 april          Jaysajah gr 1/2B
15 april          Danny gr 6

Van Harte Gefeliciteerd
Allemaal!!!

Riki Stichting- Jumbo cadeaukaart

De Riki Stichting bedenkt, organiseert en financiert projecten die het welbevinden van kwetsbare groepen
verbeteren. Zij werken samen met diverse organisaties en instellingen. Ook met De Witte Vlinder.
Dit jaar, als Paasattentie, heeft onze school niet alleen paaspakketjes voor de ouderen maar ook voor ieder gezin
een Jumbo cadeaukaart t.w.v € 50,- gekregen.
Maandag 29 maart krijgt uw kind deze mee naar huis.
Kijk dus goed in de tas en/of jas van uw kind! Wilt u liever zelf de kaart in ontvangst nemen? Belt u dan
maandagochtend naar school en vraag naar Anita.



Raketten lanceren in groep 3

In groep 3 werken we volgens de thema’s van onze leesmethode Lijn3. De afgelopen 4
weken hebben we gewerkt over het thema ruimte. We hebben gelezen, filmpjes gekeken,
geschreven en geknutseld over de planeten en de ruimtevaart. Als klap op de vuurpijl zijn er
prachtige raketten gemaakt in kleine groepjes. De samenwerking was heel leuk om te zien!Na
het maken van de raketten, moesten deze natuurlijk worden gelanceerd. Dit hebben we op
het schoolplein gedaan. Wat gingen ze hard en hoog!

Juf Lotte loopt stage in groep 3
Vanaf de eerste week na de voorjaarsvakantie ben ik met veel plezier begonnen aan de stage
in groep 3. Mijn naam is Lotte en ik zal tot de zomervakantie hier mee lopen. Dit is mijn
tweede stage op een basisschool. Op de maandag en de vrijdag zal ik in de klas zijn en ik zal
ook lessen gaan geven aan de groep. Ik heb er heel veel zin in!



Nieuws uit de kleutergroepen

Bij de kleuters hebben we sinds maart echte muzieklessen van Juf Jutta!
De kinderen leren nieuwe liedjes over de leeuw in de jungle, de bolletjes in de grond, het
verschil tussen hard en zacht.
Ook neemt juf Jutta soms muziekinstrumenten mee. Dan spelen de kinderen in een echt
orkest.




