NIEUWSBRIEF

Schooljaar 2020-2021
Nr. 1, 21 augustus

OBS De Vlinderhof
Odoornerweg 8, 7846 TA Noord-Sleen, 0591-361357, directie@obsdevlinderhof.nl

Nieuw schooljaar
Het schooljaar 2020-2021 is begonnen en we zijn blij dat iedereen weer terug is op school. We gaan er
een mooi, gezellig en leerzaam schooljaar van maken! Helaas hebben we nog te maken met de maatregelen die gelden rondom het coronavirus. We zijn blij te merken dat we met elkaar ervoor zorgen
dat het zo veilig mogelijk is voor iedereen. Hiervoor hartelijk dank!
Even voorstellen
Mijn naam is Merthe Kuipers. Vorig jaar ben ik begonnen met de opleiding
Onderwijsassistent op het Alfa College in Hardenberg. Ik ben 17 jaar en woon in Sleen.
In mijn vrije tijd werk ik bij Restaurant/theater De Deel. In het weekend doe ik graag
leuke dingen met mijn vriendinnen.
Dit schooljaar kom ik elke maandag en dinsdag stagelopen in groep 3/4 op OBS de
Vlinderhof. Ik heb nu de eerste twee dagen gehad en vond het al erg leuk en gezellig.
Cito-toetsen
De komende tijd worden de cito-toetsen afgenomen om een goed beeld te krijgen waar de kinderen nu
staan. De normeringen van de toetsen zijn door cito aangepast vanwege alle corona-perikelen. In de
oudergesprekken van eind september zullen we dit met u bespreken.
Aanwezigheid directie
Directeur Astrid Eenkhoorn: maandagmiddag en woensdagmorgen
Locatiecoördinator Dennis Schmeier: dinsdag en vrijdag (hele dagen)
Vanwege studie en vergaderingen kan het wel eens voorkomen dat de directie op bovengenoemde tijden niet
aanwezig kan zijn. In spoedgevallen is de directie bereikbaar. Laat in dat geval een telefoonnummer achter.

Informatieavonden
De informatieavonden staan voor de deur en als school vinden we het wel belangrijk om die in aangepaste vorm door te laten gaan. Vanwege de coronamaatregelen mag er één ouder per kind naar de
informatieavond komen. Hieronder het schema:
Groep 1: dinsdag 1 september om 19.00 uur

Groep 5: donderdag 3 september om 19.00 uur

Groep 2: dinsdag 1 september om 19.45 uur

Groep 6: donderdag 3 september om 19.45 uur

Groep 3: woensdag 2 september om 19.00 uur

Groep 7: maandag 31 augustus om 19:00 uur

Groep 4: woensdag 2 september om 19.45 uur

Groep 8: maandag 31 augustus om 19.45 uur

We vragen u vriendelijk om de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen: handen desinfecteren bij de
ingang en anderhalve meter afstand houden. Wilt u de leerkracht laten weten als u bent verhinderd?
Alvast bedankt!
Bijlage
- folder muziekschool MM

SchoolApp
De groepen in de SchoolApp zijn weer aangepast
voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. Mocht u
toch niet bij de groep van uw kind kunnen, mail
dan even naar: directie@obsdevlinderhof.nl
Onder voorbehoud van typefouten.

Bekijk ook onze website en SchoolApp

www.obsdevlinderhof.nl

Bijlage

