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Belangrijke	  data	  
Maandag	  9	  mei	  

!	  Inloopochtend	  Vlinderboom	  
Dinsdag	  10	  mei	  
!	  Inloopochtend	  OB	  op	  de	  Joop	  

Donderdag	  12	  mei	  
!	  MB1	  naar	  het	  Woeste	  Westen	  	  
!	  Leerlingenraad	  vergadering	  

Vrijdag	  13	  mei	  
!	  MB2	  naar	  het	  Woeste	  Westen	  
!	  TB	  naar	  Artis	  

	  
Krans	  bij	  adoptiemonument	  
Op	  4	  mei	  hebben	  we	  een	  krans	  opgehangen	  in	  

de	  Witte	  de	  Withstraat	  bij	  het	  monument	  voor	  
Dirk	  en	  Antonie	  Bons	  en	  Jacob	  Miedema.	  
Doordat	  het	  in	  de	  vakantie	  was,	  was	  iedereen	  

druk	  en	  waren	  er	  helaas	  geen	  kinderen	  bij,	  
maar	  Dieke,	  Heleen	  en	  Madeleine	  hebben	  de	  
krans	  opgehangen.	  Zie	  foto.	  Speciaal	  deze	  

keer	  was	  dat	  er	  een	  familielid	  van	  Jacob	  
Miedema	  bij	  aanwezig	  was	  die	  binnenkort	  ook	  

in	  de	  BB	  klassen	  wat	  komt	  vertellen	  over	  zijn	  
verre	  oom.	  
	  

	  
	  	  
	  

	  
	  

Uitje	  met	  de	  hele	  school	  
Op	  vrijdag	  3	  juni	  gaan	  we	  met	  de	  hele	  school	  

naar	  het	  Volkenkundig	  Museum	  in	  Leiden.	  Van	  
de	  gemeente	  Amsterdam	  krijgen	  we	  elk	  jaar	  
subsidie	  voor	  Burgerschapsonderwijs.	  Daar	  

betalen	  we	  bijvoorbeeld	  activiteiten	  van	  voor	  
het	  Montessoriproject	  (vorig	  jaar	  een	  mobiel	  
planetarium).	  Met	  het	  team	  bedachten	  we	  dat	  

we	  graag	  een	  keer	  wilden	  proberen	  om	  met	  
alle	  klassen	  tegelijk	  een	  bezoek	  aan	  iets	  
interessants	  te	  brengen	  en	  zo	  kwamen	  we	  op	  

het	  Volkenkundig	  Museum.	  Twee	  jaar	  geleden	  
bedacht	  en	  door	  Corona	  uitgesteld.	  En	  nu	  
gaan	  we	  echt!	  Meer	  details	  volgen	  later	  via	  de	  

leerkrachten	  of	  bouwcoördinatoren.	  
	  	  
Gymkleren	  gezocht.	  

Er	  zijn	  nog	  steeds	  vrij	  veel	  kinderen	  die	  hun	  
gymkleren	  vergeten.	  Om	  te	  zorgen	  dat	  ze	  wel	  
mee	  kunnen	  doen	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  

reserve	  gymkleren.	  Rob	  wast	  ze	  elke	  keer	  na	  
gebruik.	  In	  alle	  maten	  zoeken	  we	  kleren.	  

	  	  
Parnassys	  Ouderportaal	  
Elke	  ouder	  kan	  inloggen	  in	  ParnasSys,	  ons	  

leerlingvolgsysteem.	  Daarin	  kan	  je	  als	  ouder	  
de	  adresgegevens	  van	  je	  kind	  bijwerken,	  je	  
noodnummers	  aanpassen	  (niet	  je	  eigen	  

nummer	  invullen,	  we	  bellen	  altijd	  jullie	  als	  
eerste!)	  de	  absenties	  zien,	  de	  CITO	  scores	  en	  
de	  oudergespreksverslagen.	  De	  inlog	  daarvoor	  

kan	  je	  opvragen	  bij	  Dieke	  of	  bij	  Madeleine.	  
	  	  
Schooltandarts	  

16	  mei	  komt	  de	  schooltandarts	  op	  de	  
Vlinderboom.	  Hierbij	  de	  link	  om	  je	  kind	  aan	  te	  
melden	  bij	  de	  jeugdtandverzorging:	  

https://jtv-‐amsterdam.nl/contact/aanmelden/	  	  
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