
 

Ouderavond 
Maandag 12 september was er een ouderavond, waar de ouder 

werkgroep het (financiële) jaarverslag presenteerde, de MR een stand van 

zaken gaf en we als school de ontwikkelingen deelden met ouders.  

Het was een mooie opkomst. Bij binnenkomst ontvingen de ouders en 

aanwezige leerkrachten 8 legoblokjes, waarmee ze bij de start van de 

avond de opdracht kregen een vlinder te maken in 2 minuten.  

 

Resultaat: allemaal verschillende vlinders. 

 

Je zou zeggen hoe is het 

mogelijk, allemaal dezelfde 

blokjes, en dan toch allemaal 

verschillend 

Dat is natuurlijk helemaal niet 

erg, totaal niet. Het is wel iets 

wat vaker gebeurt in een 

organisatie, en daarmee ook op 

een school tussen ouders en 

team.  

Maar wil je gestandaardiseerde processen hebben, dan is het zo dat dit 

niet handig is. Met zoveel verschillende soorten ideeën, wensen en 

personen is het bijna onmogelijk om bijvoorbeeld communicatie 

gestandaardiseerd te doen. 

 

We werken toe naar samenwerken en afspraken maken op drie niveaus: 

Procedureel (de twee minuten en de acht LEGO blokjes) 

Professioneel (de opdracht om een vlinder te maken) 

Psychologisch (het beeld in je hoofd van een vlinder) 

 

Aan het einde van de avond 

vroegen we de ouders mee te 

denken met een Parel (iets wat je 

mooi vindt van de school, waar je 

trots op bent) en een Puzzel (een 

idee dat we mee kunnen nemen). Er 

werd goed meegedacht!  

 

Alle input neemt het team mee in 

de ontwikkelingen van de school. 

In de agenda 
 
13 oktober 
Fietsenkeuring 
 
15 t/m23 oktober 
Herfstvakantie 
 
3 november 
Nieuwsbrief 
 
15 november 
Studiemiddag, alle 
leerlingen om 12 uur 
vrij 
 
25 oktober 
Groep 5 t/m 8 gaan 
een bezoek brengen 
aan het 
Rijksmuseum in 
Amsterdam, info 
volgt. 
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NPO gelden 

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 krijgen scholen de 

beschikking over de zogenaamde “NPO-gelden”. Met dat extra geld 

kunnen scholen hun leerlingen en leerkrachten helpen eventuele 

coronavertragingen aan te pakken. OBS De Vlinderhof heeft er voor 

gekozen om deze gelden in te zetten om een extra groep te 

formeren.  

De school mag op basis van het leerlingaantal drie groepen maken, 

maar door de inzet van de NPO gelden heeft de school vier groepen 

kunnen formeren voor schooljaar 2022-2023. 

Zo hebben we de klassen klein kunnen houden en is het voor de 

leerkracht overzichtelijker om, waar nodig, individuele aandacht te 

besteden aan de leerlingen. 

 

Levelwerk 
Om tegemoet te komen aan alle niveaus van de leerlingen, zullen er 

binnenkort materialen in de school zijn, waarmee de leerlingen die 

meer uitdaging nodig hebben ook echt uitgedaagd worden. 

Aangezien het een vrij grote investering is, schaffen we het 

gefaseerd aan. 

We starten met: 

 Een box voor groep 1-2, groep 3 en groep 4. 

 Voor groep 5 t/m 8 zetten we de box wetenschap en techniek 

in. 

 

Uiteraard zitten er materialen in die voor alle leerlingen interessant 

zijn!  

De overige boxen zullen we in de loop van aankomende schooljaren 
aanschaffen. Home - Levelwerk 

 

Kanjertraining 

Op onze school werken we met de Kanjertraining. In de folder in de 

bijlage vindt u informatie over de inhoud en hoe wij er in de klassen 

mee werken. Daarnaast verwijzen wij u graag naar de website 

www.kanjertraining.nl 

https://www.levelwerk.nl/
http://www.kanjertraining.nl/


 

Kinderboekenweek 

Gisteren is de Kinderboekenweek van start gegaan. Alle klassen zijn 
ingericht n.a.v. dit thema. De kinderen mogen een logeerplant mee 
van huis nemen om de klassen nog iets groener te maken. Alle 
groepen hebben een mooi nieuw boek aangeboden gekregen. Tot 
de herfstvakantie zullen we extra veel aandacht besteden aan lezen 
en voorlezen van mooie (prenten)boeken. Dit jaar is er veel 
aandacht voor de natuur! We sluiten vrijdag 14 oktober de 
Kinderboekenweek af met een hapje en een groen drankje voor alle 
leerlingen.  
 
 
 
 
  

 
 
 
Fietsencontrole 
Donderdag 13 oktober 
hebben we fietsenkeuring 
op school voor alle 
leerlingen van groep 3 t/m 8. 
Er wordt gekeken of de fiets 
veilig genoeg is om aan het 
verkeer deel te nemen. 
Werken de remmen, geen 
losse spaken of andere losse 
onderdelen, doet de 
verlichting het, zit alles vast 
wat vast moet zitten…..  
Misschien verstandig om de fiets(en) van uw kind(eren) in het 
weekend nog even na te kijken. 
 

 
 
 
 
 



 

Myrthe en Tobias 
 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Myrthe Kwint, ik ben 21 jaar 

oud en voor de zomervakantie ben ik 

afgestudeerd aan de opleiding tot leraar 

basisonderwijs.  

Dit schooljaar ben ik werkzaam op de 

Vlinderhof (maandag, dinsdag en vrijdag in 

groep 7/8 & woensdag in groep 5/6). 

Ik kijk enorm uit naar aankomend schooljaar. 

We gaan er samen een geslaagd jaar van 

maken.  

Hebben jullie vragen loop gerust langs en ik 

ben altijd bereikbaar via mkwint@sg-owsa.nl 

 

In de groepen 1 en 2 begeleiden wij Tobias Maiwald. Derdejaars 

PABO-student. Tobias blijft tot de kerstvakantie bij de kleuters en 

gaat daarna naar een andere groep. 

 
Leerlingenraad 
Komende week kiezen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een 
klasgenoot uit hun groep, om voor één schooljaar plaats te nemen 
in de leerlingenraad. De leerlingen die het leuk lijken om hierin 
plaats te nemen wordt gevraagd een motivatiebriefje te schrijven. 
Deze brieven worden anoniem voorgelezen aan de groep. Daarna 
stemt de klas wie het gaat worden. 
De leerlingenraad “vergadert” 4 keer per jaar samen met de 
directeur. In deze vergaderingen kan van alles aan bod komen wat  
de leerlingen zoal bezighoudt. Dit kan te maken hebben met 
aanschaffen van iets nieuws voor het schoolplein, tot het maken 
van uitstapjes of een probleem in de groep.  Samen met de 
directeur wordt er overleg gehouden en gezocht naar een evt. 
oplossing. De leerkrachten van de groepen gaan deze verkiezingen 
aan de leerlingen uitleggen en begeleiden. 

 

mailto:mkwint@sg-owsa.nl


 

Fotoactie 

Naar aanleiding van de klassenfoto’s en de portretfoto’s die voor de 
zomervakantie zijn gemaakt door Alieke Eising, vroeg zij u een 
vrijwillige gift te geven voor de foto’s die u kon downloaden. Deze 
gift is bestemd voor school om mooie boeken voor de bibliotheek 
voor te kopen. Het totaal van de gift was 173 euro! 
Namens het team van de Vlinderhof willen wij Alieke en alle ouders 
die een bedrag hebben gegeven hier heel hartelijk voor bedanken! 
Wij zijn bezig om de boeken uit te zoeken! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zonnebloemenactie Oekraïne 
We hebben een winnaar!! 
Voor de zomervakantie hebben wij, samen met de Fontein en de 
Akker, meegedaan aan een actie voor Oekraïne. De kinderen 
hebben mooie werkstukken gemaakt. Deze hebben een aantal 
weken in de Dorpskerk in Sleen gehangen. Van dominee Jitse 
Scheffer hebben alle leerlingen een zakje zonnebloemenzaadjes 
gekregen. Van alle kinderen die meegedaan hebben aan de 
wedstijd: “Wie kweekt de grootste zonnebloem” is Lieuwe 
Stremmelaar de winnaar geworden. De zonnebloem van Lieuwe 
was maar liefst 4,00 meter! Gefeliciteerd Lieuwe! Lieuwe heeft een 
mooi vogelhuisje gewonnen en heeft ook een cadeautje van 
dominee Scheffer gekregen. In school hangen alle foto’s die 
ingezonden zij



 

Herfstvakantie 
 
Vrijdag 14 oktober begint de herfstvakantie. Maandag 24 oktober worden de leerlingen 
weer om 8.30 uur verwacht op school. Wij wensen iedereen een hele fijne week! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


