
NIEUWSBRIEF 23  april  2021
_________________________________________________________________________

KALENDER

week 18 19 t/m  23 april

vrijdag groep 1 t/ 8 23 april 14:30u Start twee weken meivakantie

Vrijdag groep 3 t/m 8 23 april Koningsspelen (lasergamen)

week 20 10 t/m 15 mei

maandag Groep 1 t/m 8 10 mei Eerste schooldag na de meivakantie

woensdag 12 mei Suikerfeest

donderdag
en vrijdag

Groep 1 t/m 8 13 en 14 mei Hemelvaartsdag en vrijdag kinderen
vrij

week 22 24 t/m  29 mei

maandag Groep 1 t/m 8 24 mei Tweede Pinksterdag vrij



Corona op school

Helaas hebben we in de laatste twee weken voor de meivakantie behoorlijk te kampen met
besmettingen van het Corona Virus. Zowel leerkrachten als kinderen hadden hier mee te maken. Het
gevolg was dat we helaas genoodzaakt waren om groepen in thuis quarantaine te plaatsen. Een
buitengewoon lastige en soms ook spannende tijd. Wij hopen heel erg dat we na de meivakantie
weer ‘gewoon’ naar school kunnen. Hopelijk zorgen de vakantie en wellicht ook zomerse
temperaturen voor een goed humeur en de juiste energie.
Oh ja…..de  Witte Vlinder stond in de krant ‘Op de Hoogte’

Fijne vakantie en tot ziens op 10 mei
met vriendelijke groeten,

Gerben Meerbeek

Gym op de Witte Vlinder:



Groep 8

Groep acht heeft deze week hard gewerkt aan de eindtoets basisonderwijs. Deze keer hebben zij dat
op de computer gemaakt. Nu een paar weken wachten op het resultaat! Na al dit harde werken was
er donderdagmiddag even tijd voor wat relaxen met wat lekkers erbij.  Bij deze nieuwsbrief vinden
jullie een speciale bijlage van groep 8.

Verkeersveiligheid

Op donderdag 8 april heeft er een zogenaamde schouw plaatsgevonden. Politie en
vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem hebben de verkeerssituatie rondom De Witte Vlinder
bekeken. Ook zij zien dat dit niet altijd even  veilig is voor alle kinderen.. Zij vragen 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. De gemeente gaat
de bewegwijzering/ verkeersborden duidelijker maken. Tevens wordt bekeken of het oversteken van
de bronbeeklaan veiliger kan. Het parkeren op de Kloosterstraat voor het schoolplein is echt alleen
voor laden en lossen. Dubbel parkeren is uiteraard verboden.

Alvast bedankt voor de medewerking.



Koningsdag/ Lasergamen met juf Nikkie
Veel ging en gaat niet door in deze tijd. Zo ook de Koningsspelen. Toch wilden we graag iets sportiefs
organiseren voor onze kinderen wat met al de geldende maatregelen wel kan. De sporthal werd
omgetoverd tot een echt gamehol. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben lekker een potje
lasergamen gedaan!
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Nieuwe leerlingen

Keven en Vincent

Welkom op De Witte Vlinder

Wij wensen jullie een hele fijne tijd hier op school.

Deze leerlingen zijn in de maand mei  jarig:

02 mei      Jaleysa groep 6
03 mei      Lino groep 4
03 mei      Raquel groep 4
03 mei      Brittany groep 6
06 mei      Jace groep 1/2A
06 mei      Yeslin groep 6
10 mei      Djailey groep 1/2B
11 mei      Jaslyn groep 1/2A
12 mei      Rishayno groep 4
13 mei      Lotte groep 4
14 mei      Jason groep 5
20 mei      Joénna groep 3
22 mei      Cheyenne groep 8
23 mei      Mila groep 1/2A
25 mei      Jaeleigh groep 4
25 mei      Danté groep 5
26 mei      Eliza groep 6

Van Harte Gefeliciteerd Allemaal!!!



Les over plantjes en zaadjes

Jjuf Saraja heeft met de oudste kleuters plantjes en zaadjes geplant. Alle kleuters kregen deze mee.

In het zakje zitten zaadjes, deze hang je met een beetje water tegen het raam. Voor meer uitleg kan

je naar het berichtje van juf Saraja kijken.

Benieuwd of jullie ook peultjes aan de ramen krijgen! Laten jullie het weten?


