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MR-leden gezocht!
Omdat de ouders van de oudergeleding van MR in november aftredend zijn en niet herkiesbaar, zijn we
op zoek naar twee nieuwe ouders die zitting willen nemen in de MR. Hebt u belangstelling, wilt u meer
informatie of wilt u zich al verkiesbaar stellen? Neem dan voor woensdag 21 oktober contact op met de
huidige leden van de MR (Fardau, Anouk, juf Femke/Janny of juf Roelie). Of stuur een mailtje naar:
mr@obsdevlinderhof.nl
Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.infowms.nl

Juf Jolien en juf Femke
Aankomende week is de laatste week dat Juf Jolien voor groep 5-6 staat. Het zwangerschapsverlof van
juf Femke is bijna ten einde en dat betekent dat ze na de herfstvakantie terugkeert voor de groep. Juf
Femke heeft heel veel zin om weer te beginnen. Via deze weg willen juf Jolien ontzettend bedanken
en we wensen juf Femke weer veel plezier voor de groep!

Schoolfotograaf
Op maandag 2 november komt de schoolfotograaf bij ons op school. Dit jaar zullen er,
vanwege de coronamaatregelen, alleen groepsfoto’s, individuele foto’s en foto’s van
broertjes/zusjes die op school zitten worden gemaakt.

Kookspullen
Via deze weg willen we Dorpsbelangen NoordSleen enorm bedanken voor de kookspullen (zie
foto) die we hebben mogen aanschaffen. Deze
spullen worden gebruikt voor kooklessen en om
lekkere dingen te maken zoals smoothies, stoofpeertjes, pannenkoeken en ander lekkernijen.

Voorstelling Pip en Zip
Elk jaar maken Pip en Zip een te
gekke voorstelling die in het teken
staat van de Kinderboekenweek.
Ook dit jaar zijn ze hierin geslaagd. Op vrijdag 9 oktober komen ze bij ons op school voor de groepen 1 t/m 4
om de Kinderboekenweek 2020 af te sluiten.
Dierendag
Zondag is het dierendag. A.s. maandag mogen alle kinderen een (dieren)knuffel meenemen naar
school in het kader van dierendag. Dit jaar kunnen de kinderen, vanwege corona, geen huisdieren of andere dieren laten zien op school of op
het plein.

Oud papier
Vanaf volgende week vrijdag 9 oktober staat de
container voor het oud papier weer bij school.

Project paddenstoelen
De week na de herfstvakantie zal de school in het
teken staan van het project paddenstoelen. De
voorbereidingen zijn al in volle gang.

Bijlage
In de bijlage vindt u informatie van de
bibliotheek over oktobermaand Kindermaand.

Onder voorbehoud van typefouten.

Kinderboekenweek
Deze week hebben we bezoek gehad van een wel heel bijzonder iemand! Holbewoner Bonk (zie foto)
kwam speciaal bij ons op school om alle groepen, in het kader van de Kinderboekenweek, een leuk
cadeau aan te bieden. Alle groepen hebben een leuk boek gekregen. Aankomende week komt Alie
Zwinderman (dochter van verzetsman Jans Zwinderman) bij ons op school in de bovenbouw om haar
verhaal te vertellen. Hieronder een sfeerimpressie van de school in de tijd van de Kinderboekenweek.

Fijne herfstvakantie
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor de herfstvakantie. Aankomende week gaan we nog een weekje naar school en op vrijdag 9 oktober start voor iedereen de herfstvakantie. We wensen jullie bij deze
alvast een hele fijne vakantie en we zien elkaar weer op maandag 19 oktober.

Kinderboekenweek / Oktobermaand Kindermaand

Activiteiten in de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek:
En toen?
De bibliotheek in Sleen en Coevorden staat tijdens de Kinderboekenweek (30 september tot 11 oktober) in het teken van En toen? Kinderen
duiken deze week de geschiedenis is. Ook in de bibliotheek is daarom
van alles te doen en te zien: van activiteiten tot de tentoonstelling Kinderen met een ster.
Knutselen in de bibliotheek
In bibliotheek Sleen en Coevorden is een knutselmiddag met als thema:
En toen? De kinderen gaan een kasteel knutselen, foto’s maken met het
green screen en nog veel meer! Alle kinderen zijn van harte welkom,
maar wel graag aanmelden via de website van de bibliotheek.
Natuurlijk kunnen kinderen ook heel veel boeken met als thema geschiedenis lenen.

Tentoonstelling Kinderen met een ster
Vanaf 17 september tot 30 oktober staat er in de bibliotheek een deel
van de tentoonstelling Kinderen met een ster (naar het gelijknamige
boek van Martine Letterie). In deze tentoonstelling staan kinderen centraal die in Kamp Westerbork hebben geleefd. De bibliotheek heeft deze
tentoonstelling in bruikleen van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Kindercollegetour met Martine Letterie
Martine Letterie heeft veel boeken geschreven over de oorlog voor leerlingen van de basisschool. Daarnaast kan ze prachtig vertellen over deze
boeken. In de Kinderboekenweek komt ze speciaal naar de bibliotheken
in Drenthe om aan kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar oud te vertellen over haar boeken die gaan over de Tweede Wereldoorlog. Dit kindercollege duurt ongeveer een uur. Iedereen wordt verzocht zich van tevoren aan te melden via de website van de bibliotheek. In verband met
Covid-19 is de lezing is helaas niet toegankelijk voor volwassenen. Voor
gemeente Coevorden komt zij in Bibliotheek Coevorden op zondag 11
oktober, van 11.30 uur tot 12.30 uur.

