
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer 8, 6 januari 2021 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Deze eerste Vlindertuin-nieuwsbrief is wel een andere dan gedacht. Zoals alles anders 

is dan gedacht, voor ons allemaal. 

Hoe leuk zou het zijn geweest om alle kinderen met u als ouders feestelijk te 

verwelkomen. Een rondje met elkaar door het gebouw en dan uw kind(eren) in hun 

nieuwe groep brengen, nog even zwaaien en dan allemaal lekker aan de slag in De 

Vlindertuin. 

 

Het is zoals het is, we zijn begonnen in een lockdown en we moeten het er mee doen. 

Daarom geen kalender, want we weten niet of er een verlenging komt van deze 

situatie. Plannen maken voor een feestelijke dag ter gelegenheid van de opening kan 

ook niet. De datum die we er voor in gedachten hadden is waarschijnlijk nu niet 

haalbaar. 

 

Maar…. gisteren zijn de kinderen wel allemaal even langs geweest om hun thuiswerk 

op te halen. U bent er mogelijk zelf bij geweest en hebt toch even een kijkje kunnen 

nemen in het gebouw.   

We zijn heel blij dat de verhuizing achter de rug is en dat het allemaal vlot is verlopen. 

Zoals bij elke verhuizing zijn er nog steeds dingen die besteld moeten worden, 

opgeruimd of opgehangen. Of vergeten zijn, maar dat komt ook allemaal voor elkaar. 

We hopen volgende week de spullen binnen te krijgen voor het centraal gelegen 

activiteitenplein. Dat geeft die plek een heel andere sfeer. We zijn er heel benieuwd 

naar. 

 

Het thuisonderwijs is opgestart en we hopen dat u er mee uit de voeten kunt, samen 

met uw kind(eren). We beseffen dat het een uitdaging is om alles voor elkaar te 

krijgen, het eigen werk, de begeleiding van de kinderen in een tijd waarin weinig 

afleiding is te vinden om het werk af te wisselen met iets anders.  

Neemt u vooral contact op met de leerkracht van uw kind als u vragen heeft of er niet 

uitkomt met het thuiswerk! Het is geen probleem, zij leggen graag iets uit of geven 

toelichting op het werk van uw kind zodat u hem of haar verder kunt helpen. 
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Samen voor de toekomst 

 
Hier een impressie van hoe klaar we zijn voor het ontvangen van de kinderen. 
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We hopen dat we snel weer iedereen mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team De Vlindertuin 


