‘In Vlindervlucht’
Laatste `In Vlindervlucht`
Dit is de laatste `In Vlindervlucht`. Vele jaargangen zijn er verschenen, met de
laatste nieuwtjes, informatie over feesten en activiteiten. Komend schooljaar
komt er een nieuwe nieuwsbrief, die gaat nog ontworpen worden.
Nieuwe MR leden
Maandag 10 juli was de laatste MR-vergadering van de Vlinderhof. Hierbij waren
de huidige MR-vertegenwoordigers van de Vlinderhof aanwezig, namelijk Arjan
Elferink, Martijn Luub en Tineke Echten. Ook de nieuwe MR-vertegenwoordigers
waren er. Dit zijn Martine Lok en Mark Bosloper. Zij gaan op de nieuwe
samenwerkingsschool plaats nemen in de MR. De oude leden werden hartelijk
bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren! De nieuwe leden werden bekend
gemaakt met de gang van zaken in de MR. Na afloop werden er bloemen
uitgedeeld en werd er nagezeten met lekkere hapjes.
Afscheid juf Jantje, juf Suzanne en juf Nanda

Op dinsdag 18 juli hebben we afscheid genomen van juf Jantje, juf
Suzanne en juf Nanda. Met z`n allen hebben we een prachtig lied
gezongen. Alle juffen kregen prachtige cadeaus, van slapen in een
plaggenhut of boomhut, een workshop bij een edelsmid tot prachtige
werkjes gemaakt door de kinderen. Alle groepen kregen van de juffen een
mooi voorleesboek en een heerlijk ijsje.
Laatste schooldag
Op 20 juli was de laatste feestelijke schooldag van onze school.
Om 11.00 uur kwamen de kinderen op school. Velen hadden al hun
danskleren aan gedaan. Voor de lunch werden de dansjes in de
gemeenschapsruimte geoefend. Wat deed iedereen zijn best! Na de lunch
werd er in de klassen spelletjes gedaan en film gekeken. Ook werd er op
het podium geoefend, dat is toch wel anders dan in de klas oefenen!
Ondertussen heeft de ouderraad alle voorbereidingen gedaan voor het
feest. Het podium werd opgebouwd, de partytenten werden geplaatst en
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het drinken klaargezet. Om 16.00 uur was iedereen echt zenuwachtig; het
optreden zou zo beginnen! Er was erg veel publiek van vaders, moeders,
opa`s, oma`s, broers, zussen, buren enz. En wat waren de optredens
prachtig! Juf Nanet en juf Bente hebben alle dansen ontworpen en
ingestudeerd met de kinderen. Dat hebben ze super gedaan!
De weergoden waren ons gunstig gezind, pas na alle optredens kwam de
regen met bakken uit de hemel. We hopen dat de meeste mensen droog
zijn aangekomen.
Om 18.00 uur was het gelukkig weer droog en kwamen de ouders en de
kinderen in mooie kleding naar school. Er stonden foodtrucks op het
grasveld, die heerlijke gerechten bereidden. Natuurlijk werden er
speeches gehouden, dat hoort bij het afscheid. Het was fijn zo met elkaar
afscheid te nemen! Bedankt iedereen!
De gemaakte foto`s zullen zo snel mogelijk op de site worden gezet.
Kwartet
Alle kinderen hebben van de ouderraad een afscheidscadeau gekregen.
Het is een prachtig kwartet van de verschillende groepen en activiteiten
van de afgelopen jaren. Bedankt!
Bedankt!
Alle ouders, kinderen en collega`s heel hartelijk bedankt voor het warme
afscheid met mooie woorden, vele cadeaus en prachtige bloemen! Voor mij is dit
een onvergetelijke dag geworden! Juf Jantje

Agenda:
4-9-`17 eerste schooldag
8.30 uur: onthulling van de naam van de samenwerkingsschool.
Aansluitend gaan de kinderen in de klas en kunnen de ouders een kop
koffie of thee blijven drinken op het plein
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We wensen iedereen een fijne vakantie!
Graag zien we u/jullie weer op 4
september.

Nieuws van buiten

Aanmelden Sport & Spel Festival Norg kan nog tot 24 augustus
Beste kids (en ouders),
Kort geleden hebben jullie op school een flyer ontvangen over het Sport &
Spel Festival in Norg. Het festival vindt plaats in de laatste week van de
zomervakantie op het terrein rondom de Manege in Norg.
Kleuters uit de groepen 1 & 2 (kosten: € 5,00) zijn van harte welkom op
woensdag 30 augustus tussen 11:00 en 14:30 uur en alle kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 (kosten: € 20,00) worden verwacht van dinsdag 29- t/m
donderdag 31 augustus. Het programma is op deze dagen steeds van
09:30 tot 15:30 uur. Kinderen die volgend schooljaar in groep 3 zitten en
het aan kunnen om drie volledige dagen met het programma mee te
doen, zijn van harte welkom. Denk je dat één ochtend wel voldoende is,
dan is het misschien beter om je op te geven voor het kleuterprogramma.
Ouders hebben hierin de vrije keuze..
Ben je niet in de gelegenheid geweest om je kind aan te melden tijdens de
inschrijfdagen in De Brinkhof, dan kun je dat tot uiterlijk 24 augustus ook
nog rechtstreeks bij Afien Baving van Beweegdorp Norg doen. Hiervoor
stuur je een mailtje naar info@beweegdorpnorg.nl of bel 0592-613213.
Ook voor al je vragen!
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