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10-9  De kapper op school 
12-9 Sponsorloop 
15-9 Millenniumfestival en  

Sponsorloop in IJlst 
26-9 Infoavond groep 1 t/m 4 
27-9 Kind-oudergesprekken gr 5 - 8 
3-10 Opening Kinderboekenweek 
 Thema: “Vriendschap” 
3-10 Kind-oudergesprekken gr 5 – 8 
22-10  Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 
 
Het complete overzicht vindt u op onze 
schoolsite: 
 

www.cbsdevuurvlinder.nl 

 

           
             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Parkeren bij school…? 
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Millenniumloop 2018

 
Op zaterdag 15 september vindt er in IJlst 
een bijzondere Millenniumloop plaats. 
Doel is geld op te halen voor The 
Hungerproject. Ook CBS De Vuurvlinder is 
hierbij vertegenwoordigd. Ook voor de 
kinderen van onze school wordt er op 12 
september een sponsorloop georganiseerd 
en ook die opbrengsten komen ten goede 
van The Hungerproject. Hierover krijgen de 
kinderen vandaag informatie mee. 
www.thehungerproject.nl 
 

Fietsenstalling 
Naast en rond de school 
kunnen de kinderen hun 
fietsen stallen. Meteen de 
eerste schooldag viel het op 
dat er na schooltijd fietsen 
onbeheerd achterbleven. 
Helaas hebben we moeten 
constateren dat dit niet 
verantwoord is. Het risico is 
groot dat zaken worden 
vernield. Mochten kinderen 
na schooltijd opgehaald 
worden, zorg er dan voor dat 
er ook iets voor de fiets 
geregeld wordt.  
Het stallen van de fietsen 
gebeurt op eigen risico en 
voor eventuele schade 
kunnen we niet aansprakelijk 
gesteld worden. 
 

Nieuwe leerlingen 
Heel veel nieuwe kinderen 
op de eerste schooldag: 
 

Jessy, Colin, Tycho, Romijn, 
Kevin, Ymre-Brecht, Sylvan 
Jimmy, Job, Desteny, Elin, 

Rinse, Marije, Rens, Celeste, 
Hartogh, Roos en Karlijn. 

 
Van harte  

welkom op  
CBS De Vuurvlinder! 

 
 

We zijn weer 
begonnen!!! 
Na zes weken vakantie zijn 
we weer begonnen.  Een 
hoop nieuwe gezichten. Niet 
alleen kinderen, maar ook 
nieuwe collega’s: 
Juf Willianne Boezen in groep 
1c, juf Elly Runia in groep 2a, 
juf Hiltje Brouwer in groep 3b 
en juf Sieta Tessemaker in 
groep 6b en 7b. Ook mogen 
we nieuwe onderwijs 
assistenten begroeten: Emmy 
van der Wal en Nathalie van 
der Veen (klassenassistentie). 
 
Allemaal van harte welkom 
op CBS De Vuurvlinder!!! 

Belangrijke data voor de 
komende weken… 
 

Een goed begin… 
De afspraak is dat de gele baan voor de 
entree van het plein ten allen tijde 
autovrij moet blijven. Juist parkeren heeft 
alles te maken met de veiligheid 
rondom het schoolgebouw. Het is dus een 
goede zaak om hier meteen aan het begin 
van het schooljaar weer even aandacht 
aan te besteden. We hopen te mogen 
rekenen op ieders medewerking! 
 
 
 

http://www.cbsdevuurvlinder.nl/
file://///dc-fs-01/palludara$/data/DVV/Leerkrachten/Nieuwsbrieven/2017-2018/www.cbsdevuurvlinder.nl
http://www.thehungerproject.nl/
http://www.thehungerproject.nl/


 

 
 
 
 
 
 
                      
 
 
Van de Ouderraad 
 
 
 
Het nieuwe schooljaar is weer van start, hopelijk kunnen alle kinderen weer wennen aan de nieuwe groep 
en leerkracht. Het blijft toch altijd weer even spannend. 
Zo is ook de ouderraad weer begonnen, we mogen zeven nieuwe leden verwelkomen binnen de 
Ouderraad, wat zijn we daar blij mee! 
We hopen er met elkaar weer een mooi jaar van de maken met vele leuke activiteiten. Mocht u nu denken 
ik zou ook wel eens wat voor school willen doen zoals; hulpouder, oud papier hulp, luizen moeder/vader, 
verkeersbrigadier, hulp is altijd welkom! 
Stuur gerust een mail voor vragen en of aanmelding.  
Binnenkort ontvangt u de brief voor de vrijwillige ouderbijdrage, wij kunnen toch ook rekenen op uw 
steun? Want mede door de bijdrage kunnen de activiteiten geregeld worden. 
Tot zover vanuit de ouderraad,  
 
 
Rixt de Boer Voorzitter Ouderraad 

rixtdeboer78@gmail.com  
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