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Schoolreizen en schoolkamp
De voorbereidingen voor de schoolreizen en het kamp zijn in volle gang.
De schoolreis van groep 1 en 2 staat gepland op maandag 21 juni met als bestemming
‘De Drentse koe’. Van de leerkrachten ontvangt u binnenkort meer informatie.
De groepen 3 t/m 6 gaan naar attractiepark Drouwenerzand op woensdag 16 juni.
Ook hier zullen de leerkrachten u op korte termijn over informeren.

Groep 7 en 8 gaan van 23 t/m 25 juni naar Schiermonnikoog. Juf Roelie en juf Maaike zullen
u van alle informatie voorzien.
We wensen alle groepen heel erg veel plezier. Fijn dat het weer kan!

Formatie komend schooljaar
Op dit moment zijn we bezig met de formatie van het komend schooljaar. Wanneer dit helemaal rond is, zullen
we dat meteen met u delen. Wel kunnen we melden dat we met vier combinatiegroepen blijven werken en dat
er in de samenstelling van het team een wijziging komt. Juf Janny heeft besloten om volgend schooljaar haar
werkzaamheden in het onderwijs te beëindigen en gaat met vervroegd pensioen. Wanneer er bekend is wie haar
gaat opvolgen, laten we dit ook weten. Op dit moment zijn er gesprekken gaande.

Nieuws uit groep 1 en 2
Juf Silvy loopt tot aan het einde van het schooljaar op de donderdag stage in groep 1 en 2. Zij volgt
de opleiding tot onderwijsassistent. Juf Vera zal op maandag en dinsdag haar stage bij ons weer oppakken. Fijn dat jullie weer terug zijn!
Voor de poppenhoek zijn we op zoek naar schoenen met hoge hakken. Wie kan ons hier aan helpen?

Schoolfotograaf
Vrijdag 11 juni komt de schoolfotograaf op De Vlinderhof. Vanwege de
Corona maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om thuiswonende
broertjes en/of zusjes op school te laten komen.
Er zullen groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt worden.

Kinderen vrij
Er staan nog 2 studie(mid)dagen gepland dit schooljaar.
Op donderdag 17 juni zijn de kinderen de hele dag vrij. We hebben dan samen met alle Arcadescholen een zgn. Arcadedag. Een deel zal online plaatsvinden en een deel in de buitenlucht.
Op maandagmiddag 28 juni zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Het team van De Vlinderhof
heeft deze middag een studiemiddag.

Onder voorbehoud van typefouten.

Updates SchoolAPP
Er hebben een aantal updates plaatsgevonden binnen de schoolAPP. Hier komen we later wat uitgebreider op
terug. Voor nu is het even belangrijk om te weten dat er iets gewijzigd is voor wat betreft de pushnotificaties.
Er zijn nu twee opties waar u uit kunt kiezen:
Alle pushnotificaties ontvangen. Dit betekent dat u bij elk nieuw bericht een pushnotificatie ontvangt;
Alleen belangrijke pushnotificaties ontvangen. U ontvangt dan alleen een pushnotificatie bij belangrijke berichten. De schoolleiding of leerkracht vinkt dit dan aan bij het versturen van het bericht.
U kunt de instelling aanpassen in het menu onder de knop ‘Account’. Zie afbeelding.
Verder wijzen we u erop dat het belangrijk is dat u automatische updates hebt ingeschakeld en altijd de laatste
versie hebt (op dit moment is dat 5.0.23(30) – zie afbeelding.

Praktisch verkeersexamen
Groep 8 doet maandag 21 juni mee aan het praktische verkeersexamen. Via de
groepsleerkrachten zult u t.z.t. hierover meer informatie krijgen.
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