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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juli van dit schooljaar.
Zomerschool
De kinderen hebben thuis samen met u hard gewerkt tijdens de coronaperiode thuis. Ze misten wel de
instructie, zoals het in de klas gaat, van de leerkracht. De meeste kinderen hebben het goed gedaan,
zoals we bij de toetsen in deze periode hebben gezien. Er zijn kinderen wat achteruitgegaan, maar er
zijn ook kinderen, die het beter hebben gedaan dan verwacht.
Wij hebben subsidie aangevraagd om kinderen in de zomervakantie extra les te geven in kleine
groepen. We hebben net gehoord, dat de subsidie is goedgekeurd voor maximaal 23 leerlingen.
Het gaat om de eerste 2 weken in de zomervakantie: iedere dag krijgen de kinderen dan 3 uur les in
groepen van 6 tot 8 leerlingen. Alleen als kinderen én ouders gemotiveerd zijn, kunnen ze deelnemen.
De leerkrachten hebben een overzicht gemaakt van kinderen, die dit goed kunnen gebruiken, maar ook
u als ouder kunt uw kinderen opgeven. Wie zich opgeeft, moet ook echt komen. Dit aanbod geldt voor
kinderen die volgend jaar bij ons op school zitten van groep 3 t/m groep 7. Eventueel groep 2.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, geeft u dit dan uiterlijk dinsdag 7 juli via mail, briefje of
telefonisch door aan de groepsleerkracht. Een unieke kans voor onze kinderen!
Nieuws over en van het team
De groepsindeling voor volgend schooljaar ontvangt u binnenkort.
Komend schooljaar blijven gelukkig de meeste leerkrachten en werknemers op de Jacobsvlinder. We
gaan helaas afscheid nemen van juf Greetje en juf Mieke, de intern begeleider. Juf Greetje heeft
uitbreiding gekregen in haar baan als kerkelijk jeugdwerker. Met pijn in haar hart gaat ze afscheid
nemen. Juf Mieke gaat na 5 jaar bij ons een nieuwe uitdaging aan op een andere school.
Heel jammer dat zij weggaan, zij vinden dat zelf ook, maar soms komen er nieuwe uitdagingen op je
pad. Heel hartelijk bedankt voor jullie enorme inzet voor de school en de fijne samenwerking met
team, directie, kinderen en ouders.
De andere leerkrachten en medewerkers blijven en er zijn ook nieuwe leerkrachten: juf Nisha
ondersteunt als leerkracht dit jaar in groep 3 t/m 7 en meester Rowin geeft in groep 1 t/m 7 Engels. In
deze nieuwsbrief kunt u bij iedere groep lezen, waar de kinderen mee bezig zijn. We hebben na een
uitgebreide sollicitatieprocedure een nieuwe intern begeleider benoemd: juf Linda. Zij start na de
zomervakantie. We heten jullie van harte welkom en we hopen op een fijne samenwerking.
Nieuws van het Speeltaalhuis De Jacobsvlinder
Na een hele tijd niet op school geweest te zijn i.v.m. Corona zijn wij op 11 mei weer begonnen. We
vonden het fijn om de kinderen weer te zien.
Eerst hebben wij het thema “Verkeer” gehad. Wij hebben de weg en
stoep gemaakt op papier. Ook hebben wij een wandeling gemaakt
en geleerd hoe we moeten oversteken gewoon en over het zebrapad.
Stoppen bij de stoeprand, dan kijken we links en dan rechts en nog
een keer links. Als er niets aan komt mogen wij oversteken. Een
aantal kinderen wist dit al heel goed!
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Wij hebben ook met het thema “eten en drinken” gewerkt. We hadden toen een supermarkt in ons
lokaal. Daar konden wij met de winkelwagen boodschappen doen. Er stond een weegschaal om alles
af te wegen en had je alles gepakt, wat je nodig had, betaalde je bij de kassa.
Zoals u misschien weet eten wij elke dag met de kinderen brood en drinken we melk. Met het thema
“eten en drinken” hebben wij de verschillen gezien en geproefd van
verschillende soorten brood. Zo hebben wij krentenbrood gegeten.
Hoe ziet dat eruit, wat zit erin, en smaakt het hetzelfde als onze
normale boterhammen?
Afgelopen week zijn wij met het thema “Zomer” begonnen. Ons
lokaal hebben wij omgetoverd in een strand. Ook spelen wij met de
watertafel en kunnen wij zelf “ijsjes” maken en verkopen we die in
onze ijswinkel.
Dit zijn de laatste weken van een bijzonder schooljaar. Onze laatste schooldag is op vrijdag 17 juli.
Wij wensen alle ouders en kinderen een fijne vakantie! Juf Brigitte en juf Laura.
Nieuws uit groep 1/2
Het nieuwe thema is afgelopen week begonnen. Tijdens het thema 'buiten
spelen' kun je spelen op de gang in de campinghoek. Je kunt daar spelen
in de tent, zwemmen in het zwembad of een drankje en ijsje kopen in de
campingwinkel. Sinds deze week krijgen wij Engelse les van teacher
Rowin. Hij heeft het Engelse liedje 'Hokey, Pokey' gedaan en het
spelletje 'Simon says'. Vraagt u er maar eens
naar aan de kinderen, ze zullen er
enthousiast over vertellen. Het mooie weer
zorgt ervoor dat we ook veel buiten spelen.
Scheppen in de zandbak, spelen met de
fietsen en stoep krijten. Het is fijn als de kinderen voor ze naar school
worden gebracht, ingesmeerd zijn met zonnebrandcrème. U mag dit ook
meegeven, zodat ze het op school eventueel nog kunnen herhalen. Ook
een extra flesje water lest de dorst met dit warme weer.
Engels
In our English class we sang the Hokey Pokey Song and read from Dr.
Seuss’s Mr. Brown Can Moo! Can You? Here is the link to the song:
www.youtube.com/watch?v=T6rylLqYV3M
The children joined in singing and performing the movements. Trying arms, feet, legs, knees, elbows,
head, chin, hair, fingers, ears, and tummies. We invited volunteers to suggest the body part for the next
verse.
Nieuws uit groep 3/4
Lieve ouders en kinderen van groep 3 en 4.
Wat een enorm gek jaar hebben we gehad! Maar oh, wat zijn wij trots op jullie!
Jullie hebben enorm hard gewerkt, zowel thuis als op school en dat kan je zien aan jullie mooie
resultaten. Daarnaast hebben jullie leren omgaan met elkaar, spelen jullie (meestal) lief met elkaar en
dansen we al bijna als een echte dansgroep.
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Lieve kinderen, we zien jullie graag weer terug in groep 4 en 5. We maken er dan een nog geweldiger
jaar van! Een jaar dat vol staat met leuke, leerzame en spannende dingen. Maar eerst genieten van een
welverdiende zomervakantie!
Fijne vakantie! Lieve groetjes, Juf Mariska en juf Ingrid.
Engels (groep 3)
In our English class we are working on our days of the week song: www.youtube.com/watch?
v=zJRIo89q9Qo&t=20s We looked at specific vocabulary from The very Hungry caterpillar, read and
discussed the story and created a mindmap in our journals.
Engels (groep 4)
In our English class we are working on our days of the week song: www.youtube.com/watch?
v=zJRIo89q9Qo&t=20s We looked at specific vocabulary from The very Hungry caterpillar, read and
discussed the story and created a mindmap in our journals. Students created a graph after listening to
the story and discussed “the fewest” and “more”.
Nieuws uit groep 5
Engels (groep 5)
In our English class we did a K-W-L on our dream house. We created a vocabulary mindmap in our
journals and listened to a story before creating our own dream house. We also gave our avocado seed
some attention and ended the lesson with an exit ticket.
Nieuws uit groep 6/7
Techniek week
Wij gingen als echte bouwkundigen
aan de slag. Onze uitdaging was om
een brug te bouwen tussen twee
tafels die 50 cm uit elkaar stonden.
De brug moest stevig genoeg zijn
voor het speelgoedpaard genaamd
"Dora". Het was best moeilijk.
Joshua en Perest wonnen de prijs.
Verkeersdiploma's
Door de corona maatregelen was het dit jaar helaas niet mogelijk
om een praktijkexamen te doen. Dit doen de kinderen volgend jaar
van groep 7 en 8. Deze toppers zijn geslaagd voor hun theoretisch
verkeersexamen: Nadeyali, Maria, Hind, Liam, Marcus, Lujain en
Abdoul. Hartelijk gefeliciteerd met jullie verkeersdiploma!

Engels (groep 6)
In our English class we did a K-W-L on our dream house. We created a vocabulary mindmap in our
journals and listened to a story before creating our own dream house. We also gave our avocado seed
some attention and ended the lesson with an exit ticket.
Engels ( groep 7)
In our English class we did a K-W-L on Charlie’s Chocolate Factory. Before we read a chapter from
Roald Dahl’s book watched a clip from the movie. Then we journaled a mindmap about the author illustrator and publisher. We are working on our own version in a storyboard and ended the lesson
with an exit ticket.
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Nieuws uit groep 8
Techniek week
Werkstukken en presentaties over
de ruimtevaart, sterren en
planeten.

Elke groep moest een parachute ontwerpen. Daaronder hing een eigen ontwerp capsule met daarin een
rauw ei. Van de boven balustrade in de gang op school moest deze constructie naar beneden gelaten
worden en precies in een getekende cirkel op een zeil terecht komen, zonder dat het ei zou breken.
Twee groepen hebben een geslaagde missie uitgevoerd. Zie de foto’s. Een andere proef was om een
ballon via een visdraad van punt A naar punt B te krijgen door de ballon langzaam leeg te laten lopen
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Nieuwe Leerlingen:
In groep 1:
Lili Hoogduin
Elmira Hosseinzadeh
Roos van Tuil

In groep 5:
Genevah Smith
Genoah Smith

We heten jullie en je ouders van harte welkom op de Jacobsvlinder.
We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen.
Nieuws van de ouderraad
We zijn blij dat we een nieuw lid mogen verwelkomen in de ouderraad: Rianne Bosch. Zij is de
moeder van Nola in groep 2. Hartelijk welkom! We zullen pas in het nieuwe schooljaar weer bij elkaar
kunnen komen. Heibet Chalabi (Moeder van Rebas groep 8) neemt afscheid van de ouderraad.
Ook was zij jarenlang een van de gastouders van de ouderkamer. We willen haar heel hartelijk
bedanken!
Wat doet de ouderraad?
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de
leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op de
Jacobsvlinder gevierd worden.
Heeft u interesse om ook in de ouderraad actief te worden: Neem
contact op met
Mieke.vanleeuwen@dejacobsvlinder.unicoz.nl
Heeft u de ouderbijdrage van dit jaar nog niet betaald, wilt u dat dan
voor de zomervakantie doen? We hebben nog wat leuke activiteiten op
het programma voor de vakantie. U kunt het bedrag overmaken op OR Jacobsvlinder NL23
ABNA0478060572 o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren) of contant in envelop met naam erop
aan de groepsleerkracht geven. Namens alle kinderen bedankt!

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
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19-10-2020
21-12-2020
22-2-2021
2-4-2021
26-4-2021
13-5-2021
24-05-2021
19-7-2021
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t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

23-10-2020
1-1-2021
22-2-2021
5-4-2021
7-5-2021
14-5-2021
24-5-2021
27-8-2021
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Vrije dagen leerlingen
Margedagen en studiedagen volgen nog, u krijgt voor
de zomervakantie een overzicht.

Belangrijke data
Schooluitje groep 1 en 2
Datum hoort u nog
Schoolreisje groep 3 t/m 8
Datum hoort u nog
Informatieavond groep 3 t/m 8
14 september
Kennismakingsgesprek ouders/leerkracht
28 september
Start Kinderboekenweek/zomerfeest (ovb)
30 september
Nationaal schoolontbijt
4 november
Sintviering
4 december
Kerstviering (ovb)
17 december
Paasviering
1 april
Koningsdag
23 april
Afscheidsavond groep 8
14 juli

Heeft u nog vragen n.a.v. deze nieuwsbrief, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Anita de Vries
Directeur De Jacobsvlinder
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