‘In Vlindervlucht’
Samenloop voor Hoop
In het weekend van 17 en 18 juni vond de Samenloop voor Hoop plaats. Het was
een prachtig evenement. Het team, de OR en Mr hebben 24 uur gelopen, de
kinderloop werd ook druk bezocht. Er waren standjes waar o.a. gegeten en
gedronken kon worden en er waren optredens van verschillende artiesten. Het
weer was super, het was op zondag zelfs erg warm om te lopen. Aan het eind
van de actie was er €76.108,05 binnengekomen, de laatste betalingen komen
nog steeds binnen. Wanneer u het geld van de sponsorloop nog niet heeft
ingeleverd, wilt u dit dan uiterlijk 6 juli doen? We danken iedereen voor de inzet
en de bijdragen!
Schoolreizen
Op 14 juni was het zover, de schoolreis van de Vlinderhof! De
kinderen van groep 1 t/m 4 kwamen als prachtige indianen op
school. De kinderen van groep 5 t/m 8 hadden grote tassen
mee voor het overnachten. Er stonden 2 mooie bussen voor de
school. Toen alle kinderen en de juffen in de bus zaten,

gingen we naar de Boerhaarshoeve in Grollo. Daar waren
voor de kinderen van groep 1 t/m 4 spelletjes klaargezet
waar de indianen de hele middag mee bezig waren.
Er moesten wigwams worden gemaakt, een
indianendans worden ingestudeerd, vissen worden
gevangen, een parcours
worden afgelegd en nog veel
meer. Afsluitend werd er
gebarbecued. Groep 5 t/m 8 is bij Joy time
geweest, waar ze over een stormbaan moesten,
een klimwand hebben beklommen, met een
kruisboog hebben geschoten, konden kanoën en
paddlingen. Het rijden op de quad was ook
geweldig. Vanwege het prachtige weer was ook de
Iberenplas heel gewild. `s Avonds werden er
broodjes en marshmallows gebakken op het kampvuur. Er werd in tenten
overnacht en soms ook geslapen. Aan het eind gingen alle kinderen
vermoeid maar enthousiast naar huis. Foto`s van deze dagen vindt u in
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het fotoboek op onze website. We bedanken de OR voor het sponsoren
van een gedeelte van de schoolreis, waardoor we geweldige dagen konden
aanbieden.
Dans
De groepen 5-6 en 7-8 zijn drie ochtenden bezig
geweest met moderne dans. Ze moesten zelf door de
ruimte bewegen, door een ander bewogen worden,
bewegen over de grond, op verschillende posities staan,
met de muziek meetellen enz. Groep 5-6 heeft hun
einddans aan groep 1-2 gepresenteerd. Dit zag er
prachtig uit! Groep 1-2 mocht aan het eind ook even
meedoen.
Watertafel groep 1-2
Meester Albert en juf Jantje hebben samen een
prachtige watertafel gemaakt!
Er wordt met heel veel plezier mee gespeeld!

Afscheid juf Jantje, juf Suzanne en juf Nanda

Het einde van het schooljaar nadert en daarmee het einde van obs De
Vlinderhof. Na de zomervakantie keren Jantje Oortwijn, Suzanne van der
Laan en Nanda Versnel niet terug op de nieuwe samenwerkingsschool. Op
18 juli is er van 15.00-16.30 uur gelegenheid om afscheid van deze
collega’s te nemen in de centrale hal van de school. U bent hier van harte
welkom! Wilt u uw kind(eren) €1,50 meegeven voor een bijdrage aan de
afscheidscadeaus?
Laatste schooldag
Op 20 juli is de laatste feestelijke schooldag van onze school.
’s Middags wordt van 16.00-17.00 uur een dansvoorstelling verzorgd door
leerlingen, leerkrachten, mr. en or. Deze voorstelling is bedoeld voor alle
(groot)ouders, broers, zussen en andere belangstellenden.
Om 18.00 uur willen we met alle ouders en hun schoolgaande kinderen
gezamenlijk eten, waarna aansluitend de sluitingshandeling volgt.
We hopen in een ontspannen sfeer afscheid van u en de kinderen te
nemen. Zonder tegenbericht rekenen we op uw komst!
Programma 20 juli:
11.00
12.30
16.00
18.00

uur:
uur:
uur:
uur:

Start schooldag.
Oefenen dans, aansluitend generale repetitie
Dans Voorstelling
Gezamenlijke maaltijd
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Agenda:
5-7-`17 8.30 uur: oudercafé
6-7-`17 12.00 uur: leerlingen zijn vrij i.v.m. studiemiddag team
10-6-`17 20.00 uur: MR vergadering
18-7-`17 15.00 uur: afscheid van Jantje, Suzanne en Nanda
19-7-`17 10.45 uur: in de nieuwe klassen kijken
Rapport 2 mee
20-7-`17 laatste schooldag!
21-7-`17 start zomervakantie

Nieuws van buiten
Beste basisschoolkids en ouders,
In de laatste week van de zomervakantie organiseert Beweegdorp Norg
voor de tweede keer het Sport & Spel Festival. Dit evenement vindt plaats
op dinsdag 29-, woensdag 30- en donderdag 31 augustus 2017. Samen
met het Molenduinbad en een heleboel verenigingen uit het dorp gaan we
jullie vermaken op het terrein rondom de manege, in het zwembad en in
het bos, met zand, water, spelletjes, speurtochten en nog veel meer. Voor
kleuters is er op woensdag een speciaal programma, in het teken van
Piraten & Prinsessen.
We hebben commissies gevormd die zich op dit moment buigen over het
programma, dus heel veel meer kunnen we nog niet verklappen. Dit
berichtje is vooral bedoeld om de data alvast vrij te houden en in je
agenda te noteren!
Tot slot nog een oproep voor de ouders: een dergelijk evenement kan
uiteraard niet zonder vrijwilligers. Heb je tijd en zin om ons t.z.t. te
helpen, stuur dan alvast een berichtje naar Afien Baving van Beweegdorp
Norg via info@beweegdorpnorg.nl.
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