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Musical groep 7 en 8. 

We gaan beginnen met het instuderen van de musical. De voorpret kan beginnen! We weten nog niet hoe en wanneer we de 

musical op kunnen voeren; we moeten rekening houden met de regels m.b.t. Corona. Zodra we meer weten, hoort u van ons. 

Onder voorbehoud van typefouten. 

Luizenpluizen. 

De afgelopen periode is het i.v.m. de regelgeving omtrent Covid-19 niet mogelijk geweest om op 

school te controleren op hoofdluis. Onze vraag aan u is, of u dit thuis wilt doen. Wanneer een kind 

hoofdluis heeft, horen we dit natuurlijk graag. Heel erg bedankt voor uw medewerking.  

We gaan weer gymmen!  

Vorige week kwam de Gemeente Coevorden met het nieuws dat de sporthallen weer open 
mogen voor de gymlessen. Daar zijn we heel erg blij mee. Dit betekent dat we vanaf deze 
week de gymlessen op woensdag weer op gaan pakken.  

De groepen 3/4, 5/6 en 7/8  gaan in  hun eigen groepen gymmen, onder leiding van hun eigen 
leerkracht. De leerlingen van groep 7 en 8 dragen in de bus een mondkapje. 

Rapporten inleveren 

Nog niet alle rapporten zijn terug. Zou u deze zo spoedig mogelijk willen inleveren? 

Rapporten en contactgesprekken 

Vandaag zouden eigenlijk alle kinderen hun rapport krijgen. Omdat ze nog maar kort weer op school zijn en we 
nog volop bezig zijn met de Cito-toetsen, komt het rapport twee weken later op vrijdag 26 maart. 

We willen u als ouder, ondanks de huidige maatregelen, toch de kans geven om met de leerkrachten in gesprek 
te gaan. Dit kan op maandag 29 maart. U ontvangt hier binnenkort het schema voor. Het is de bedoeling dat er 
één ouder aanwezig is bij dit gesprek. Wij vragen u om de school binnen te gaan via de hoofdingang met mond-
kapje, uw handen te desinfecteren en plaats te nemen op de stoel voor de ingang van het lokaal. Na afloop van 
het gesprek verlaat u het lokaal door de buitendeur.  

Wilt u toch liever niet op school komen voor dit gesprek, geef dit dan aan bij de leerkracht. Zij zal dan een af-
spraak met u maken om telefonisch, of via Meet contact te hebben. 



Infobulletin MR/OWG 
 

 
Dinsdag 2 maart heeft de wisseling van de oudergeleding in de MR plaatsgevonden. Een zakelijke ouderavond is 
helaas nog steeds niet mogelijk. Er is gekozen om de overdracht van de oudergeleding nu wel door te laten gaan 
zodat de nieuwe leden die in november al bekend waren kunnen starten. 
Afscheid oudergeleding 
Afgelopen 3 jaar hebben wij geprobeerd de belangen van de ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de 
MR. In het MR jaarverslag (zie bijlage) krijgen jullie een beeld wat er afgelopen jaar gespeeld heeft. Wij willen jullie 
aanmoedigen om als er vragen of problemen zijn naar de leerkrachten, directie of oudergeleding van de MR toe te 
blijven gaan. Op die manier kunnen we allemaal helpen de school continu te verbeteren. Na Pasen zal Onderwijs-
stichting Arcade weer een ouderenquête afnemen. Dit keer is er in de enquête veel meer ruimte om als ouders aan 
te geven wat er speelt en wordt er ook aandacht besteed aan de Corona periode. We hopen dus ook dat jullie de 
open vragen zo uitgebreid mogelijk invullen. 
Het is nu tijd om het stokje over te geven aan Rolf en Steven die weer met een frisse blik zullen kijken naar alle za-
ken die spelen. We wensen hen veel succes! 
 
Hartelijke groet, 
Anouk & Fardau 

 
 
Introductie nieuwe oudergeleding 
 

 
Mijn naam is Rolf Albring en ik woon samen met Alieke en onze twee dochters Minke (5 jaar, groep 2) en Bente (2 
jaar) in het tolhuis aan de Zweeloërstraat. In het dagelijks leven werk ik bij scholengemeenschap Vincent van Gogh 
in Assen, waar ik directeur van onze vmbo-locatie ben. Daarvoor ben ik onder andere docent geschiedenis ge-
weest. Tevens zit ik in de raad van toezicht van onderwijsstichting Viviani in Emmen. Kortom: ik ben echt wel een 
‘onderwijsman’.  
Ik vind het erg leuk om nu via de MR ook mee te mogen praten over het onderwijs op de Vlinderhof, de school waar 
Minke sinds 2 jaar iedere dag (nou ja…op de lockdown na, natuurlijk) met heel veel plezier naartoe gaat. Ik vind het 
heel belangrijk dat ouders die met bepaalde zaken zitten, de kans hebben dit op de goede plek neer te leggen. Dat 
is natuurlijk allereerst de groepsleerkracht en daarna de directie, maar als MR-lid hecht ik er ook aan goed bereik-
baar te zijn voor vragen of opmerkingen. Samen kunnen we de school nog mooier maken.  
Daarbij hier ook wel echt een woord van dank aan Anouk en Fardau, die de afgelopen jaren veel tijd en energie 
hebben gestoken in het MR-lidmaatschap en Steven en mij erg goed hebben voorbereid op onze taak! 

 
 

MR-nieuws 

Studiedag 6 april  

De studiedag die gepland 
staat op 6 april as. 
(derde paasdag) gaat ge-
woon door. Deze dag zijn 
alle kinderen dus vrij. 

Ouder- en leerling tevredenheidsonderzoek  

Begin april zal er vanuit Onderwijsstichting Arcade een tevreden-
heidsonderzoek gedaan worden. Eén keer per twee jaar is er een 
tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, ouders en leerlingen 
vanaf groep 5. U ontvangt hier binnenkort een brief over met infor-
matie.  



 
 

Mijn naam is Steven Zwols, ben getrouwd met Esther en heb twee kinderen. Onze zoon Jort zit in groep 1 en is 4 

jaar oud en onze dochter Noor is 2. Wij wonen sinds 2013 met veel plezier aan de Hof. Ik sta voor de klas aan het 

Esdal College locatie Oosterstraat (havo/vwo) en geef daar geschiedenis. Daarnaast ben ik mentor havo 3 en werk-

zaam als PR-lid. In deze functie kom ik op vele basisscholen om voorlichtingen te geven over het voortgezet onder-

wijs en Esdal College in het algemeen. Wat dat betreft sluit ik me bij de woorden van Rolf aan: Ik ben ook echt wel 

een ‘onderwijsman’. 

 

Eind vorig jaar ben ik voor de MR gevraagd en heb daar ja op gezegd, omdat ik ook graag op een andere manier 

bij de school betrokken wil zijn. Ik wil mij de komende tijd dan ook graag inzetten voor deze taak en hoop een op-

bouwende schakel te kunnen zijn tussen ouders en school. 

 

Ik zal de woorden van Rolf niet herhalen, maar ook ik wil Fardau en Anouk graag bedanken voor de goede over-

dracht! 

De volgende MR vergadering is gepland op maandag 22 maart. 

Vragen of suggesties voor de MR? We horen het graag: mr@obsdevlinderhof.nl  

Femke, Roelie, Rolf, Steven 

 

Tijdens de vorige online vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken: 

Sinterklaasfeest: vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk een feest zoals andere jaren te organi-

seren, maar gelukkig kon het met een aantal kleine aanpassingen alsnog een heel mooie dag zijn! 

Kerstfeest: ook hiervoor hebben we in overleg met elkaar gekozen voor een iets andere vorm waardoor de kin-

deren toch nog lekker met elkaar konden eten. Dit keer overdag en op zeer korte termijn geregeld, maar 

zeker niet minder geslaagd. Bedankt juffen dat jullie je daarin zo flexibel hebben opgesteld! 

Zakelijke ouderavond: helaas is het nog steeds niet mogelijk om deze in fysieke vorm door te laten gaan. Ko-

mende vergadering gaan we overleggen om dit op een andere wijze vorm te geven. 

Onderhoud schoolplein: de keuring van de toestellen is weer geweest. We zullen dit voorjaar aan de slag gaan 

met een aantal reparaties. We hebben daarvoor wel wat hulp nodig van ouders. Er zal nog een oproep ge-

plaatst worden. 

Oud papier: dit onderwerp hadden we graag willen bespreken tijdens de zakelijke ouderavond. Vanwege de 

maatregelen moeten alle mensen uit het dorp nu het papier zelf naar de containers bij school brengen. Ko-

mende vergadering zullen we bespreken of we dit in de toekomst willen voortzetten, input van ouders is 

daarover welkom! 

Komendende activiteiten zoals Pasen, feestelijke ouderavonden en schoolreisjes zullen we ook de komende 

vergadering bespreken en kijken wat daarin de mogelijkheden zijn.  

 
Volgende OWG vergadering is gepland op 18 maart. 

 

Mocht je vragen of suggesties voor ons hebben, spreek ons dan aan of mail naar: owgvlinderhof@gmail.com  

Geke, Michiel, Dorien, Antoon, Fardau, Maaike en Marieke 
 

  

 

  

 

OWG-nieuws 
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