NIEUWSBRIEF
Februari 2021
_________________________________________________________________________

KALENDER
week 8

22 t/m 26 februari

woe/ vrij

groep 8

week 11

24, 25 en 26 feb

adviesgesprekken VO

15 t/m 19 maart

Woensdag

Groep 1 t/m 8

week 13

17 maart

Studiedag Team, kinderen vrij

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

Weer gewoon naar school
We zijn erg blij dat we weer gewoon naar school kunnen.
Samen hebben we er voor gezorgd dat we de kinderen zo goed mogelijk
door de ‘thuis werk tijd hebben geholpen.
Jullie als ouders verdienen ook zeker een compliment voor jullie hulp!
Je zou kunnen zeggen dat we het schooljaar deze week weer een beetje overnieuw zijn gestart. Dat
geldt ook voor de nieuwsbrief. Jullie kunnen aan het einde van iedere maand een nieuwsbrief van ons
verwachten.
De volgende nieuwsbrief versturen we op 26 maart.
met vriendelijke groeten,
Gerben Meerbeek
Vreedzame school
Op dit moment zijn we bezig met de lessen uit Blok 4 van Vreedzaam.
We hebben hart voor elkaar:

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
●
●
●

Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
Het herkennen en benoemen van gevoelens
Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen

●

Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe
anderen zich voelen.
● Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het
gaat erom hoe je ermee omgaat.
● Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan
vertoont.
● Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken
over een oplossing.
● Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat
dat met je doet
● Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep
niet prettig voelt
- Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
- Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
- Het samen bedenken en verzorgen van een les die
iedereen leuk vindt
Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:
- gemeen terugdoen
- de ander z’n zin geven,
- je terugtrekken,
- weten wat je wilt,
- rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wil.
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing!
Verkeersveiligheid
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 de komende periode geregeld aanwezig zijn
om te handhaven.
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.
Mijn School info stopt per 1 maart
Via MijnSchoolinfo heeft u vandaag de laatste informatie ontvangen. De ondersteuning van
Mijnschoolinfo stopt per 1 maart. Deze nieuwsbrief ontvangt u vandaag twee keer. Via Mijn Schoolinfo
en ook via Social Scools. Vanaf dit moment communiceren we met u via Social Scools. Op dit moment
heeft 80 % van de ouders een account aangemaakt voor Social Scools. Wanneer u dit nog niet gedaan
hebt kunt u dit alsnog doen. Anita wil u daar met alle plezier mee helpen op maandag of vrijdag..
Skills Box
Deze week hebben we op de school de Skills Box in ontvangst genomen. Dit is een grote box die het
plein op gereden kan worden waar lekker veel speelgoed in zit. Jelina en Bella uit groep 7 zorgen
ervoor dat de box in de tweede pauze het plein opgereden wordt. Zij hebben in alle groepen verteld
wat voor leuke dingen je allemaal met de spullen uit de box kan doen. In de box zit bijvoorbeeld een
step, ballen, badmintonset en stoepkrijt. De eerste dagen is er met veel plezier gespeeld in de pauze.

Jelina en Bella bedankt voor jullie hulp en veel succes met jullie Skills Box taak!

Nieuwe leerlingen
Cennet, Danielle, Dilaysha, Sumui, Xavi en Dyshaina
Welkom op De Witte Vlinder
Wij wensen jullie een hele fijne tijd hier op school.

Deze leerlingen waren in de maand februari jarig:
03 februari
05 februari
06 februari
12 februari
14 februari
18 februari
22 februari
24 februari
25 februari
25 februari
26 februari
26 februari
27 februari

Olivia gr 6
Ilayda gr 1/2A
Lionel gr 1/2B
Bella gr 7
Shams gr 8
Danielle gr 1/2A
Amira gr 1/2A
Tiffany gr 5
Naomi gr 1/2B
Mecx gr 3
Dilaysha gr 1/2B
Malak gr 6
Souleen gr 6

Nog Van Harte Gefeliciteerd Allemaal!!!
Deze leerlingen zijn in de maand maart jarig:
04 maart
04 maart
06 maart
08 maart
11 maart
15 maart
17 maart
20 maart
22 maart
25 maart
26 maart
26 maart
29 maart

Jeyda gr 1/2B
Giraldino gr 8
Hiba gr 1/2B
Chayenn 1/2A
Xavi gr 1/2A
Baylasan gr 6
Naomi gr 8
Jay-Lynn gr 8
Miraç gr 6
Dyshaina gr 1/2B
Luca gr 6
Stacey gr 6
Milan gr 5

Van Harte Gefeliciteerd Allemaal !!!

