NIEUWSBRIEF

Schooljaar 2020-2021
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OBS De Vlinderhof
Odoornerweg 8, 7846 TA Noord-Sleen, 0591-361357, directie@obsdevlinderhof.nl

Start schooljaar
De eerste drie weken van het schooljaar zitten er alweer op. Er is alweer hard gewerkt door de kinderen en leerkrachten. September is aangebroken het zomerse weer heeft al een beetje plaats gemaakt voor de herfst. De eerste informatieavonden zijn geweest. Fijn om ouders weer te mogen verwelkomen in de school. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de aanwezigheid en het in
acht nemen van de coronaregels. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht.
Studiedagen
Op woensdag 26 augustus hebben we als team de eerste studiedag gehad. Er volgen nog enkele studie
(mid)dagen. Als er een studiemiddag is zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij:
maandagmiddag 21 september 2020

maandagmiddag 8 februari 2021

woensdagmiddag 11 november 2020

dinsdagmiddag 9 maart 2021

donderdagmiddag 21 januari 2021

donderdag 17 juni (hele dag)

Leerlingenraad
Vorig schooljaar hadden we in de planning om te starten met een leerlingenraad. Vanwege de corona
is dit helaas niet doorgegaan. Aankomende week (dinsdag) wordt dit weer opgepakt. In groep 5 t/m 8
zijn er verkiezingen geweest en is er één leerling gekozen per groep. De leerlingenraad komt elke
maand samen op uitnodiging van meester Dennis. De leerlingenraad is in het leven geroepen om:


de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten



de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen



de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is



aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze
meetellen



de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen

Informatie vanuit school
We krijgen nog wel eens signalen dat bepaalde berichten niet aankomen bij ouders/verzorgers. De
nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle bekende mailadressen in onze administratie. De nieuwsbrief
wordt ook op de website geplaatst en is ook te lezen in de SchoolApp. In de SchoolApp kunt u linksboven klikken op de drie streepjes en dan in het menu kiezen voor ‘nieuwsbrieven’. Wilt u de nieuwsbrief in uw mail ontvangen? Stuur dan uw goede mailadres naar directie@obsdevlinderhof.nl
Informatieavond groep 1-2
De informatieavond van groep 1-2 is verplaatst
naar dinsdag 8 september:
Groep 1: 19.00 uur
Groep 2: 19.45 uur
Alle ouders/verzorgers van de groep hebben
afgelopen een brief gehad met informatie.

Bijlagen
1.Beslisboom neusverkoudheid
kinderen (0-6 jr.)
2.Beslisboom neusverkoudheid
kinderen (7-12 jr.)
Deze handige beslisbomen kunt u gebruiken als u
twijfelt of uw kind naar school kan/mag met verkoudheidsklachten.

Onder voorbehoud van typefouten.

