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Belangrijke data 
Maandag 28 november 
� inloopochtend Vlinderboom  
Maandag 5 december 
� school tot 12 uur – ‘s middags kinderen vrij 
Woensdag 7 december 
� gelegenheid om koffie te drinken met 
Madeleine van 08.30-09.30 op de Joop 
Vrijdag 9 december 
� Paarse vrijdag 
Woensdag 14 december 
� kerstafette – hulp nodig! 
  
Verhuizen 
Samantha, de moeder van Fara uit BB2, is zo 
aardig om onze verhuiscoördinator te zijn. Zij 
zorgt dat er bij elke klas voldoende ouders zijn 
die kunnen meehelpen met inpakken, zodat 
op 23 december alles is ingepakt op de Joop 
en op de Vlinderboom. Dat betekent dat jullie 
mogelijk een bericht van haar hierover krijgen, 
maar het kan ook dat dat via je eigen 
klassenouder komt. In de week van 2 januari 
wordt alles dan naar de Chasséstraat verhuisd. 
  
Inventarisatie kerstborrel 
Zouden jullie, door antwoord te willen geven 
op deze nieuwsbrief, willen laten weten of en 
zo ja met hoeveel personen je DENKT te 
komen naar de kerstborrel op woensdag 21 
december? Dan kan de OR zich beter 
voorbereiden. 
   
Bronzen certificaat Ecoschool 
De afgelopen twee jaar heeft de Ecoraad 
samen met Madeleine hard gewerkt om de 
eerste stappen te zetten op de weg een 
officiële Ecoschool te worden. Er is een 
ecoteam van 10 kinderen uit de BB. Komende 
week donderdag komt er vanuit elke TB klas 
nog een leerling bij. 

Het Ecoteam heeft een Eco-scan gedaan van 
de school: wat wordt er weggegooid, hoe 
komen de kinderen en het team naar school, 
wat voor wc-papier en printpapier wordt er 
gebruikt, wat wordt er gerecycled, hoe is de 
energie in het gebouw geregeld. En daarna is 
een plan gemaakt over wat er nog beter kan. 
Door die eerste stappen te zetten hebben we 
het Bronzen Certificaat verdiend. En in januari 
wordt het feestelijk uitgereikt en jullie krijgen 
hiervoor een uitnodiging. En de Ecoraad is ook 
op zoek naar ouders die samen met de 
leerlingen in de Ecoraad willen zitten! 
 

 
 
Kleuterwijsheden 
Pluk heeft een insektendoosje en laat het aan 
de juf zien. Hij zegt: er zit een spinnetje in. Juf 
zegt: maar ik zie hem niet hoor. Pluk: Nee hij 
zit verstoppertje te spelen met die anderen. 
 
Juf: “Je hebt wel lange wormen getekend.” 
Suske: “Ik had zin in lange wormen.” 
 
In het museum. 
Pluk: wanneer gaan we nou naar de 
mummies? 
Juf: We zijn nu bij de mummies. Kijk maar, 
naast je ligt er één 
Pluk: Ja, maar ik bedoel een echte, deze is 
dood 
 


