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02-10 Kind- Oudergesprekken  

Voor groep 5-8 
03-10 Start Kinderboekenweek 
 Thema ‘Vriendschap’ 
14-10 Einde kinderboekenweek 
19-10 Studiedag voor het team.  

De leerlingen zijn vrij 
20-10  Herfstvakantie 20 t/m 28 okt. 
11-11 Sint maarten 
15-11 10-minutengesprekken gr 1-4 
20-11 10-minutengesprekken gr 1-4 
29-11  10-minutengesprekken Plusbus 
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Millenniumloop 2018

 
 
Hierbij nog even een korte terugblik op de 
geslaagde Sponsorloop voor The 
Hungerproject. Met zijn allen hebben we 
maar lieft € 4025,= bij elkaar gelopen èn 
geknipt. Een  bedrag wat ook nog eens 
verdubbeld werd. Dus dankzij jullie 
inspanningen kwamen we uit op  
€ 8050,=  Wat een fenomenale opbrengst!  
Iedereen nogmaals héél hartelijk bedankt 
voor alle medewerking. 

Prikbord 
Sinds vorige week vindt u in de 
hal bij de onderbouw een 
prikbord. Hierop kunt u 
diverse informatie vinden. 
Handig om zo nu en dan even 
een blik op te werpen…  

Nieuwe leerlingen 
In de maand september 
mochten we de volgende 
nieuwe leerlingen 
verwelkomen: 
 

Tygo, Mette, Lynn en 
Quinten. 

Van harte 
welkom op  

CBS De Vuurvlinder! 
 

Kinderboekenweek 

 
 
Woensdag 3 oktober gaat de 
Kinderboeken week van start. 

Ook op CBS De Vuurvlinder  
zullen we stilstaan bij het 

thema van dit jaar: 
‘Vriendschap’. 

Belangrijke data voor de 
komende weken… 
 

Parkeren langs de stoeprand?! 
De dagen worden korter en het weer wat 
minder, dus worden er meer kinderen met de 
auto naar school gebracht. Goede afspraken 
hierover zijn van belang. Eén van die 
afspraken is niet te parkeren langs de 
stoeprand aan de rechterzijde van de weg. De 
stoeprand is daar oranjerood gekleurd. Het is 
voor de auto’s in de parkeervakken bijna een 
onmogelijke opgave de parkeervakken te 
verlaten als er achter hen auto’s geparkeerd 
staan. Dat heeft meestal een opstopping tot 
gevolg. Met een beetje goede wil, kunnen we 
dit gemakkelijk voorkomen. Dus… 
 

 
  

Tabletstandaard 
Aan het begin van dit 
schooljaar hebben de 
leerlingen in groep 4 en 
hoger een tabletstandaard 
gekregen van de ouderraad. 
Met behulp van deze 
standaard kunnen de 
kinderen beter rechtop 
zitten als zij met hun 
‘Snappet ‘ werken. Een mooi 
initiatief van de OR!   

Trefwoord 
Achter deze nieuwsbrief treft 
u  het rooster aan van de 
verhalen die de komende 
weken centraal zullen staan 
in Trefwoord. Op die manier 
hebt u de mogelijkheid om 
hier ook thuis aandacht aan 
te besteden… 
 

http://www.cbsdevuurvlinder.nl/


 
 

 
 
 
 
 
 
                      
 
 

Van de Ouderraad 
 

De ouderraad heeft de eerste vergadering gehad, waarbij een aantal verschillende coördinatietaken zijn 
verdeeld onder de leden van de ouderraad. Ook zijn de activiteiten allemaal besproken er staat al weer een 
aantal gepland voor de komende periode. O.a de sinterklaascommissie. Deze commissie is al weer druk 
bezig met de voorbereidingen. Eerst komt echter het project schoenmaatjes van Edukans er nog aan. 
Binnenkort krijgen de kinderen hier meer informatie over mee naar huis. We zouden het geweldig vinden om 
veel gevulde schoenendozen weg te kunnen brengen en heel veel kinderen blij te kunnen maken.  
 
We doen dit schooljaar ook weer mee aan de Bag2school-actie. Dit is een actie waarbij kleding, schoeisel, 
lakens ect. ingezameld wordt om geld voor school te verdienen. Dit geld kan weer worden gebruikt op school 
om bijvoorbeeld iets aan te schaffen wat nodig is. De Ouderraad en school bedenken dat gezamenlijk. Dit 
schooljaar staat Bags2school op 8 Mei 2019 gepland, dus… Zet de datum alvast maar in u agenda! 
 
Met vriendelijke Groet, 

Rixt de Boer Voorzitter Ouderraad.rixtdeboer78@gmail.com  
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In het onderstaande schema vindt u de verhalen die de 
komende weken centraal staan bij de dagopeningen op CBS De 
Vuurvlinder. Deze verhalen horen bij Trefwoord; de methode 
voor bijbels onderwijs die we op school gebruiken. Elke periode 
staat er een thema centraal met bijpassende activiteiten, 
liedjes, gedichten, spiegelverhalen en verhalen uit de Bijbel. Aan 
de hand van het onderstaande rooster kunt u hier ook thuis bij 
aansluiten. 
 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website 
van Trefwoord:    

www.trefwoord.nl 
 

 Ontwerpen (week 35 en 36) 
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te 
geven en te vernieuwen. 
 
Bijbelverhalen onderbouw: 
week 35: Het verhaal van de zeven dagen (Genesis 1) 
week 36: Adam en Eva (Genesis 2) 
 
Bijbelverhalen middenbouw: 
week 35: En God zag hoe mooi het was (Genesis 1,1 - 2,4) 
week 36: Een wereld voor de mens (Genesis 2, 4-25) 
 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
week 35: Heel goed (Genesis 1,1 - 2,4) 
week 36: Aardmensjes (Genesis 2, 4 - 25) 
 

 Presteren (week 37 t/m 39) 
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan bijdragen aan het geluk van 
mensen. 
 
Bijbelverhalen onderbouw: 
week 37: Een wijze koning Salomo (1 Koningen 3, 5-15); De baby mag niet stuk (1 Koningen 3, 16-20).  
week 38: Waar woont God? (1 Koningen 5 t/m 11); De koningin van Seba (1 Koningen 10, 1-12). 
week 39: Een jas in twaalf stukken (1 Koningen 10 en 11). 
 
Bijbelverhalen middenbouw: 
week 37: Koning van de vrede (1 Koningen 3, 5-15); Het kind en zijn moeder (1 Koningen 3, 16-20). 
week 38: God wil bij de mensen zijn (1 Koningen 5 en 6); Wat ben ik eigenlijk goed (1 Koningen 10, 1-12). 
week 39: Zo gaat het niet meer (1 Koningen 11, 1-13). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
week 37: Salomo krijgt wijsheid (1 Koningen 3, 5-15); Salomo’s oordeel (1 Koningen 3, 16-20). 
week 38: Salomo bouwt (1 Koningen 5 en 6); Complimenten voor Salomo (1 Koningen 10, 1-12). 
week 39: Salomo scoort onder de maat (1 Koningen 11); Spreuken van koning Salomo. 
 

 Pakken (week 40 en 41) 
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.  

 
Bijbelverhalen onderbouw: 
week 40: Gevonden (Deuteronomium 22, 1-4); De rijkdom van koning Achab (1 Koningen 16).  
week 41: De wijngaard van Nabot (1 Koningen 21); Koning Achab pakt de wijngaard af (1 Koningen 21).  
 
 

 

           
              

 

Bijbelverhalen 
TREFWOORD 

Week 46 - 51 
02 - 07 
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Bijbelverhalen middenbouw: 
week 40: Achab wordt koning van Israël (1 Koningen 16, 15); Achab wil de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21, 1-7). 
week 41: Achab wil de wijngaard van Nabot; (1 Koningen 21, 8-16 ); Achab wil de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21, 17-
29). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
week 40: Net als zijn vader (1 Koningen 16, 15); Een goede deal (1 Koningen 21, 1-7). 
week 41: Toch gekregen (1 Koningen 21, 8-16); Slecht nieuws (1 Koningen 21, 17-29). 
 

 Verfraaien (week 42 t/m 45) 
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en over genieten van 
schoonheid.  
 
Bijbelverhalen onderbouw: 
week 42/43: Gefluister op de gangen (2 Koningen 5, 1-5); Spannend bezoek (2 Koningen 5, 3-9). 
week 44: Geen profeet, maar een knecht (2 Koningen 5, 9-10); Door het water genezen (2 Koningen 5, 11-15).  
week 45: Naäman wil Elisa bedanken (2 Koningen 5, 15-19); Gechazi wil op Naäman lijken (2 Koningen 5, 19-27).  
 
Bijbelverhalen middenbouw: 
week 42/43: De intocht (2 Koningen 5, 1); Een afgang (2 Koningen 5, 2 – 3). 
week 44: Hoog bezoek (2 Koningen 5, 5 – 8); Te gênant voor woorden (Koningen 5, 9 – 19). 
week 45: Wat moet je ermee? (2 Koningen 5, 19 – 27). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
week 42/43: Een stoere generaal (2 Koningen 5, 1); Op reis (2 Koningen 5, 2-3). 
week 44: Op reis met een kar vol dure spullen (2 Koningen 5, 5–8); God is gratis (2 Koningen 5, 9-19). 
week 45: De Naäman-ziekte (2 Koningen 5, 19-27). 
 

 
 
 
 

 


