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KALENDER

week 23 7 t/m  11 juni

woensdag groep 1 t/ 4 9 juni Schoolreis

woensdag groep 5 t/m 8 9 juni Buitenspeeldag

donderdag groep 5 t/ 7 10 juni Schoolreis

week 26 28 juni t/m 2 juli

woensdag Groep 1 t/m 8 30 juni Studiedag; kinderen zijn vrij

donderdag Groep 1 ™ 8 1 juli Pleinfeest ( onder voorbehoud)

Geachte ouders,

Na de vakantie en de bijzondere lange weekeinden van Hemelvaart en Pinksteren zijn we met veel
energie weer gestart op school. Tot aan de zomervakantie gaan we een flink aantal weken lekker aan
het werk. We hopen dat corona aan onze school voorbij zal gaan de komende periode! In de laatste
fase van het schooljaar staan altijd bijzondere activiteiten op het programma. Denk dan aan
schoolreisjes, kamp en het pleinfeest. We willen proberen om zoveel mogelijk van deze activiteiten voor
de kinderen te organiseren. Het is op dit moment nog lastig om aan te geven wat daarvan ‘gewoon’
gaat lukken. We denken dat we de schoolreisjes op een verantwoorde wijze kunnen organiseren. Onze
kinderen zijn ook hard toe aan een leuke dag! We zullen per activiteit gaan bekijken wat kan en of we
deze aan moeten passen aan de actualiteit van dat moment. Het ziet er naar uit dat het weer ons een
beetje de goede kant op gaat helpen.

Ik wens jullie allemaal voor nu een mooi weekend toe en veel plezier tijdens de laatste twee maanden
van het schooljaar.

Met vriendelijke groeten,
Gerben Meerbeek
Directeur

Social Schools

https://www.socialschools.nl/
Deze nieuwsbrief ontvangen jullie via Social School. Velen ontvangen deze dan uiteindelijk in de
mailbox. Het is ook mogelijk om de social schools app te downloaden. Dit gaat op dezelfde wijze als
het aanmaken van het account. Indien u hierbij hulp nodig hebt dan kunt u dat op school bij Anita
komen vragen.



Groep 8

Groep acht heeft deze week de uitslag gekregen van de eindtoets. Deze is met de kinderen besproken.
Zij weten nu naar welke school voor het Vervolgonderwijs ze zullen gaan. De laatste twee maanden op
de Witte Vlinder zijn voor hen aangebroken waar ze samen met de juffen wat moois van gaan maken!

Vreedzaam

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in
gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en  in cultuur.

Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet
binnen de eigen families,  de klas, de school en de samenleving

Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om
luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een
eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.

Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats
van eng of vreemd

Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.

Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle
vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  “anders zijn mag”.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op de website
www.devreedzameschool.nl of langskomen op school.

Tip voor thuis

- Uw kind kan thuis komen met opdrachten over uw gezin en familie. Wij vragen u
hierover in gesprek  te gaan met uw kind. Het gaat om overeenkomsten en verschillen
tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.

- Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op
welke manier hierover in het eigen gezin gesproken wordt.

http://www.devreedzameschool.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/


Asfalteren Bronbeeklaan, afgesloten van 14 t/m 24 juni!

Binnenkort starten er asfalteringswerkzaamheden aan de Bronbeeklaan.
Zoals op de brief te zien in de bijlage, is de Bronbeeklaan ten tijde van de werkzaamheden
afgesloten en kan het autoverkeer niet de Kloosterstraat bereiken.
Éénrichtingsverkeer op de Kloosterstraat wordt tijdelijk opgeheven, maar dat is uitsluitend voor
aanwonenden (anders wordt het te druk op een te smal straatje). Dat betekent dat jullie als ouders
een tijdje de kloosterstraat niet in mogen rijden.
Om aan de parkeerbehoefte te voldoen, wordt de situatie op het Larikshof tijdelijk aangepast (zie
afbeelding bijlage). Momenteel is dit een doodlopende straat, maar dit wordt tijdelijk opgeheven,
zodat geparkeerd kan worden op het Larikshof, Helsdingenstraat en de Dr. H. Piersonstraat.
Tijdens de werkzaamheden in fase 1 hebben wij met name overlast van de werkzaamheden.
Het is heel handig en verstandig om tijdens de werkzaamheden op de fiets, scooter of te voet naar
school te komen indien mogelijk.

Iedereen een lezer
Vandaag hebben alle kinderen van groep 6 tot en met groep 8 het boek “De brief voor de Koning”
gekregen. Samen lezen aan een geweldig boek!  Lezen is leuk en belangrijk en iedereen kan daarvan
genieten…Veel leesplezier gewenst.

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 juni  jarig:

01 juni      Lisa gr 7
05 juni      Iphrahim gr 7
07 juni      Esmee gr 8
11 juni      Milano gr 1/2A
15 juni      Mace gr 1/2B
15 juni      Ahmed gr 6
15 juni      Nina gr 7
16 juni      Betiël gr 7
20 juni      Naldito gr 1/2B
20 juni      Maureen gr 7
28 juni      Beyoncé gr 3
28 juni      Nathanael gr 4
28 juni      Kholud gr 6
29 juni      Jeliyah gr 4

Van Harte Gefeliciteerd Allemaal!!!


