
Vlinderfeest 2021 
 

De kinderen keken er al dagen naar uit en afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover: Het 

Vlinderfeest! Mijn oudste kinderen uit groep 7 & 4 vertelden aan hun broertje uit groep 1 dat het 

zeker weten een hele leuke dag zou gaan worden. Onze kleuter had er zin in maar vond het ook wel 

een beetje spannend, voor hem was het nog nieuw, wat zou er allemaal gaan gebeuren? ‘Mama: we 

hoeven geen boterhammen mee!’ dat had hij alvast goed onthouden!   

(Voor de ouders waarvan de kinderen na september 2019 op school zijn gekomen, het Vlinderfeest is 

het eindfeest waarbij de Oudervereniging samen met een heleboel leerkrachten en hulpouders zorgt 

voor hapjes, drankjes, sport, spel en muziek. De kinderen komen dan in de avond naar school samen 

met hun familie. Vanwege Corona kon het feest in die vorm niet doorgaan en hebben de leerkrachten 

vorig jaar gezorgd voor een sport en spel feest op school. Ook dit jaar was er een alternatief 

programma waarbij de OV-ouders weer konden meehelpen met de activiteiten) 

Het weer was gelukkig fantastisch (dat is andere jaren wel eens anders geweest      ) en de hele 

school verzamelde zich op het schoolplein voor de opening van het feest. Groep 8 werd spectaculair 

geïntroduceerd door meester Laurens en gaf een optreden met liedjes uit de eindmusical, onder luid 

applaus van de andere leerlingen, dat begon al goed. Het thema van het Vlinderfeest was dit jaar 

Techniek, er was zelfs een échte professor aanwezig. Professor Patsboem en zijn assistente voeren 

live op het podium een indrukwekkend wetenschappelijk experiment uit, allerlei geleurde 

reageerbuisjes werden met elkaar gemengd totdat er een groot rookgordijn vrij kwam. 

 

 



 

Toen de rook was opgetrokken zagen we boven het podium op de grote ramen een hele grote bonte 

vlinder staan, nu is ook voor de buurt goed zichtbaar dat wij niet voor niets de Distelvlinder heten! 

 

Na de opening gingen de klassen om beurten het plein op, of in de klas de video van de groep 8 

musical kijken. (Normaal kijkt de school gezamenlijk naar het liveoptreden van groep 8, maar 

vanwege Corona is er voor een video alternatief gekozen.)  

Als eerste mochten de kleuters het plein op, de Diamantflappers en de Regenboogwappers werden 

gekoppeld aan de grote kinderen van groep 8. De Diamantflappers werden door de ene helft van 

groep 8 meegenomen naar de diverse spelletjes aan de ene kant van het plein. Het thema techniek 

was herkenbaar in de verschillende activiteiten, er waren magneetspelletjes, een zenuwspiraal, en 

heel veel bellenblaas voor het maken van enorm grote zeepbellen, of juist hele kleine.  



 

 

De kleuters genoten hier enorm van, en het was zó leuk om te zien hoe de groep 8 kinderen zich over 

de kleintjes ontfermden. De OV-ouders waren 7 vrouw sterk aanwezig, maar hier waren wij totaal 

niet nodig, groep 8 had het helemaal onder controle       

Aan de andere kant van plein storten de Regenboogwappers zich vol overgave op de stormbaan. En 

dat was me er eentje hoor, 34 meter lang, daar waren de kleuters wel even zoet mee. De andere 

helft van groep 8 had zich strategisch verdeeld over de baan, om de kleuters er doorheen te loodsen 

en over de diverse obstakels te helpen.  

 



 

Allemaal blije koppies kwamen er aan de ene kant uit gerold, om gauw weer naar het begin te 

rennen: Nog een keer! 

 

Uiteraard werd er halverwege gewisseld zodat alle kinderen alle onderdelen konden doen.  

Hierna kwamen steeds met 2 groepen de andere klassen naar buiten. Nu werden ook de wat 

moeilijkere spelletjes gedaan, er waren stokken en elastieken om eigen bouwwerken mee te maken, 

éénwielfietsen, een reuzebal, en nog steeds héél véél bellenblaas. Het tempo op het springkussen 

ging per klas omhoog        Groep 8 nam even welverdiende rust, dus de OV en de leerkrachten 

konden de begeleiding overnemen.  



 

De ochtend vloog om en toen was het alweer tijd voor de lunch, géén boterhammen vandaag! De 

kinderen kregen in de klassen een bakje friet uitgedeeld, en als klap op de vuurpijl kwam Wilco´s 

ijskar langs en mochten alle kinderen een lekker ijsje komen halen, dat was smullen. 

 

Toen de buikjes gevuld waren kwam het einde alweer in zicht. Het einde van een superleuke dag én 

het einde van de basisschooltijd van onze groep 8. Bij de afsluiting op het plein traden zij nog een 

keer op met een musicallied én het afscheidslied voor een enthousiast publiek. 



 

Daarna werden ze toegezongen door alle leraren, een muzikaal afscheid waarbij niet iedereen 

(waaronder deze moeder) het droog hield. Ze kregen een enorm applaus van alle andere leerlingen 

en leraren en gingen vervolgens in de polonaise het plein over.       

Het was een enorm leuke dag, hopelijk kunnen we hem volgend jaar weer samen met alle ouders 

vieren. Mijn kids hebben in ieder geval genoten, en mijn kleine kleutertje vroeg aan het eind: ‘Mama, 

wanneer is het weer Vlinderfeest? Van mij mag dat wel elke dag!’ Gelukkig heeft hij er nog een 

heleboel voor de boeg. 

Namens de OV wensen we jullie allemaal een hele fijne zomervakantie en tot volgend jaar! 

Groetjes, Ester 

Moeder van Suus (groep 7), Mats (groep 4) en Jonas (groep 1DF) en OV secretaris 

_________________________________________________________________________________ 

OV Nieuws 
Met het afscheid van deze groep 8 vertrekt ook één van onze langst zittende OV-ouders, Vivian. 

Vivian zit al zo lang bij de OV dat niemand meer weet wanneer ze is begonnen. Ze is een drijvende 

kracht geweest achter heel veel Sinterklaas-, Kerst-, Vlinderfeesten en nog veel meer. Vivian, 

ontzettend bedankt voor je jarenlange inzet en enthousiasme!  

Naast Vivian vertrekken ook Hiroshi, Chantall en penningmeester Joost dit jaar uit de OV. Ook jullie 

willen we enorm bedanken voor alles wat jullie voor de OV hebben gedaan in de afgelopen jaren. 

Gelukkig is de OV ook versterkt met vers bloed en verwelkomen we dit jaar Jessica, Else en nieuwe 

penningmeester Mijke. Jullie hebben al warmgedraaid dit Vlinderfeest en hopelijk kunnen we 

komend schooljaar weer meer gaan organiseren. 

Door alle wisselingen zoeken we voor komend schooljaar nog 2 bestuursleden. Wil je meehelpen met 

het organiseren van activiteiten op school? Laat het ons weten via: ov.distelvlinder@opo-r.nl 
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