
 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De tweede helft van het schooljaar is inmiddels begonnen. Wij wensen iedereen een heel 

mooi en vooral gezond 2022! We zijn heel erg blij dat de kinderen naar school kunnen!     

Binnen school en op het schoolplein hanteren we de coronaregels. In school ventileren we 

zoveel mogelijk, dit betekent dat het in de klassen niet altijd lekker warm is. Wilt u hier 

rekening mee houden?  Hopelijk kunnen we corona zoveel mogelijk buiten onze 

schooldeuren houden.  

Om vooral positief het nieuwe jaar in te gaan is er voor alle gezinnen van de Vlinderhof 

een kleine attentie. Wij wensen dat deze bloembol symbool zal staan voor een mooi en 

vrolijk voorjaar! 

 

Vertrek 

Helaas zal juf Angelique Poolman per 1 maart 2022 vertrekken van onze school. Hoewel juf 

Angelique het heel erg naar haar zin heeft bij ons op school is de reisafstand voor haar te 

groot. Er zijn veel vacatures en juf Angelique heeft een baan geaccepteerd op een school 

dichtbij haar huis. We vinden het natuurlijk heel erg jammer, maar wensen juf Angelique 

veel plezier toe op haar nieuwe school en hopen dat het daar net zo leuk is als bij ons op 

De Vlinderhof.  

We hebben een vacature opgesteld en zullen die binnenkort verspreiden via social media. 

Uiteraard zal deze vacature worden ingevuld in overleg met de MR. Wanneer u iemand 

kent die belangstelling heeft: er kan altijd vrijblijvend informatie worden ingewonnen bij 

Marlies of Petra via 06-38998893.  

 

Nieuwe directeur scholengroep 

De procedure voor het werven van een nieuwe directeur voor onze scholengroep (Noord-

Sleen, Schoonoord, Sleen) is inmiddels opgestart. Van elke school zitten er een 

personeelslid en een ouder in de sollicitatiecommissie. Als alles volgens planning verloopt, 

dan zal onze scholengroep m.i.v. het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur hebben. 
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Lekker schoon, 

De afgelopen dagen zijn rond de school de bomen gesnoeid en zijn dode takken 

verwijderd. Ook zijn de ramen rondom school gewassen. Dus wij kunnen met een schone, 

frisse blik het nieuwe jaar in. 

 

Aanwezigheid directie 

Petra:  woe 19 jan en ma 24 jan 

Marlies: di-mid 18 jan en woe 26 jan 

 

Upgrade gebouw 

Zoals u weet is De Vlinderhof aan de beurt voor een upgrade. Dit houdt in dat in ons 

gebouw een aantal kleine aanpassingen worden gedaan, dat het gebouw geverfd wordt, er 

nieuwe vloeren komen en dat we nieuw meubilair krijgen. De eerste tekeningen zijn 

binnen en worden komende week besproken binnen het team. Ook is het team bezig met 

het veramelen van frisse ideeën voor onze vernieuwd school. We houden u op de hoogte. 

 

Cito-toetsen 

Voor de komende weken staan de Cito-toetsen weer op het programma voor de groepen 3 

t/m 8. De toetsen worden in verschillende delen, verspreid over de week, afgenomen. 

 

 


