
 

Van de directie 
 
De natuur kleurt weer in prachtige herfsttinten, een feest om naar school 
te rijden! 
De Vlinderhof ligt op een prachtige locatie, midden in het groen. Hoe 
mooi is het als we van het buiten terrein in onze lessen nog meer gebruik 
maken.  
 
Buitenonderwijs in het basisonderwijs is redelijk nieuw in Nederland. Vaak 
wordt gedacht dat het hier gaat om natuureducatie in het basisonderwijs. 
Dat is niet het geval. Buitenonderwijs houdt in dat onderdelen van 
reguliere vakken gegeven worden in de buitenlucht. Uit vele onderzoeken 
is gebleken dat buiten leren een positieve invloed heeft op kinderen. Dat 
loopt uiteen van gezondheidsvoordelen, tot het beter opnemen van de 
lesstof. Ook kinderen die in de klas om wat voor reden dan ook, 
moeilijkheden ondervinden, kunnen buiten opeens schitteren door de 
prachtige eigenschappen die ze hebben. Wanneer je wil dat kinderen hun 
hartslag verhogen (zodat ze zich na de activiteit langer kunnen focussen 
op hun taak), is buiten natuurlijk de ideale plek om dat te doen.  

 
Het team is hierin in ontwikkeling en probeert bij 
verschillende vakgebieden steeds vaker het werken in de buitenlucht te 
betrekken. Er zijn buiten tal van activiteiten te bedenken, die zich goed 
lenen voor het bewegend buiten leren.  Dat kan zijn een opdracht bij de 
spellingles of een rekenactiviteit.  
 
Een voorbeeld: 
Tikspel bij rekenen.  
Wanneer een kind getikt is komt hij bij 
de leerkracht en krijgt daar een 
opdracht (bijvoorbeeld het antwoord 
op een som geven, een 
werkwoord/voorzetsel/voegwoord e.d. 
noemen, een bepaalde spellingsregel 
uitleggen). In het voorbeeld op de foto 
moesten de kinderen een kaartje op de 
juiste plek neer leggen, zo maken ze 
samen een getallenlijn. Wanneer de 
opdracht goed is uitgevoerd, doet het 
kind weer mee aan het tikspel.  

 
Ontdekkend leren en ervaringen opdoen in de buitenlucht, los van de 
boeken en het digibord. 

 

Agenda 
 
11 november 
Sint-Maarten. Alle 
leerlingen nemen hun 
zelfgemaakte lampion 
mee naar huis. 

 
15 november 
Studiemiddag lln om 12 
uur vrij. 
 
22 november 
Gastles bureau HALT 
voor gr 7 en 8. 
 
25 november 
Rapporten mee 
 
29 november 
10 minuten- 
oudergesprekken 
 
1 december 
Pepernoten bakken en 
nieuwsbrief nr 4 komt 
uit. 
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Juf Maaike 
 
Juf Maaike gaat met zwangerschapsverlof. Donderdag 10 november 
is ze voor het laatst op school. In het voorjaar zal ze haar 
werkzaamheden weer hervatten. Wij wensen Maaike een fijn verlof 
en een prachtige kraamtijd toe! 
Juf Myrthe zal op maandag, dinsdag en vrijdag voor groep 7 en 8 
staan en juf Roelie op woensdag en donderdag. 

 
 

Nationaal Schoolontbijt 
Op de informatiekaart, die u na de zomervakantie heeft ontvangen, 
staat dat wij op 11 november meedoen aan het nationale 
schoolontbijt. Dit gaat niet door! Wel doen wij mee aan het 
schoolontbijt op Koningsdag in april. 
 
 
 

Studiemiddag 
Dinsdag 15 november zijn de leerlingen om 12 uur vrij! 
De leerkrachten hebben dan een studiemiddag. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Sinterklaas 
Maandag 5 december zal de Sint onze school bezoeken. De kinderen hebben hun 
verlanglijstjes al ingeleverd zodat wij de Sint op de hoogte kunnen stellen van al hun 
wensen. Verdere informatie over deze dag krijgt u nog, maar het is wel belangrijk om 
alvast te weten dat alle leerlingen deze dag om 12 uur vrij zijn! 
 

 
 

 
Onderwijsassistent 
We hebben een interne vacature uitstaan, binnen de stichting, voor een 
onderwijsassistent voor 0,5 fte voor onze school!  
We hopen dat deze vacature zo snel mogelijk ingevuld kan worden. Dat zou toch heel fijn 
zijn! 
 

Rapporten en oudergesprekken 
Vrijdag 25 november gaan de rapporten mee naar huis en op dinsdag 29 november zijn 
de oudergesprekken. Het schema hiervoor krijgt u mee in 
week 47. Kunt u echt niet op de 29ste dan kunt u bij de 
leerkracht van uw kind een afspraak maken voor een 
ander moment. Verder vragen we u onderling te ruilen 
als de tijd u niet past.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Sport en spel 
Glenn van Laar van “Sport en spel” van de Gemeente Coevorden gaat weer 2 leuke 
activiteiten organiseren. 
3 november is er sport en spel op het schoolplein van De Vlinderhof van 15 tot 16 uur. 
15 november is er sport en spel naast de kantine van VV Sleen van 15 tot 16 uur. 
Kinderen hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Je kunt er gewoon naar toe gaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


