
	  
	  

Nieuwsbrief	  nr	  18	  2021	  -‐	  2022	  
	  
Belangrijke	  data	  
Woensdag	  19	  januari	  

!	  Nieuwsjaarsdiner	  	  
Vrijdag	  21	  januari	  
!	  leerlingenraad	  vergadering	  

Maandag	  24	  januari	  
!	  MR	  vergadering	  
	  	  

Nieuwsjaarsdiner	  
Vrijdag	  hebben	  jullie	  een	  mail	  ontvangen	  over	  
het	  nieuwjaarsdiner	  op	  a.s.	  woensdag	  19	  

januari.	  Het	  diner	  op	  de	  Joop	  begint	  om	  16.45	  
uur	  (deur	  open	  om	  16.30	  uur)	  en	  op	  de	  
Vlinderboom	  begint	  het	  om	  17.00	  uur	  (deur	  

open	  vanaf	  16.45	  uur).	  
De	  details	  staan	  in	  de	  mail.	  Het	  is	  in	  elk	  geval	  
handig	  om	  de	  kinderen	  zoveel	  mogelijk	  iets	  

mee	  te	  geven	  wat	  ze	  zelf	  kunnen	  dragen!	  Voor	  
groep	  1-‐2	  organiseren	  we	  helpers	  om	  de	  
schalen	  naar	  boven	  te	  dragen.	  Vanaf	  groep	  3	  

is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  ze	  het	  zelf	  kunnen	  
dragen	  ☺.	  

	  	  
Corona	  
Qua	  Corona	  was	  het	  wel	  een	  drukke	  start	  deze	  

week.	  Vrijdag	  is	  groep	  BB3	  in	  quarantaine	  
gegaan	  na	  4	  besmettingen	  in	  de	  klas.	  Verder	  
zijn	  er	  her	  en	  der	  ouders	  besmet	  waardoor	  er	  

kinderen	  thuis	  in	  quarantaine	  moeten.	  
Collega’s	  Natalia	  en	  Johan	  begonnen	  deze	  
week	  ook	  in	  quarantaine.	  Johan	  is	  weer	  

gestart,	  hopelijk	  Natalia	  maandag	  weer.	  
Bevojuf	  Hester	  moet	  in	  quarantaine	  omdat	  zij	  
donderdag	  bij	  BB3	  heeft	  ingevallen	  toen	  

Mathijn	  ziek	  was	  van	  zijn	  booster.	  En	  ook	  
vrijdag	  hadden	  we	  twee	  zieke	  collega’s	  
waarvoor	  we	  gelukkig	  vervanging	  konden	  

regelen.	  
	  	  
	  

	  
	  

TSA	  en	  Corona	  
Ook	  bij	  de	  TSA	  hebben	  Dieke	  en	  Khadija	  hun	  

handen	  vol	  aan	  de	  afwezige	  aanbieders	  en	  
vrijwilligers	  door	  Corona	  of/en	  quarantaine.	  
Dus	  als	  jullie	  horen	  dat	  er	  een	  andere	  docent	  

was	  of	  dat	  er	  gewoon	  gespeeld	  is	  ipv	  een	  
activiteit,	  dan	  kan	  dat	  kloppen!	  
	  	  

Zelftesten	  
De	  kinderen	  van	  groep	  6-‐8	  hebben	  deze	  week	  
4	  zelftesten	  mee	  gekregen	  elk,	  voor	  afgelopen	  

en	  komende	  week.	  Eind	  volgende	  week	  
krijgen	  ze	  er	  weer	  4	  mee	  voor	  de	  twee	  weken	  
erna.	  

	  	  
Batterijen	  en	  toners	  inleveren	  op	  school	  
Sinds	  deze	  week	  kan	  je	  op	  De	  Vlinderboom	  je	  

batterijen	  en	  toners	  inleveren.	  De	  
verzamelbakken	  (zie	  foto)	  staan	  in	  de	  gang	  bij	  
de	  deur	  achter	  het	  blauwe	  hek.	  

Past	  mooi	  bij	  ons	  streven	  voor	  het	  bronzen	  
certificaat	  als	  Ecoschool.	  

	  

	  
	  	  
	  
	  

	  
	  	  
	  

	  	  
	  


