
Nieuwe schooljaar en afspraken 

Afgelopen maandag zijn we gestart met het nieuwe schooljaar 2019-2020. Goed om te zien dat alle 

kinderen weer terug zijn op school. Graag willen we iedereen nog even helpen herinneren aan de af-

spraken in de ochtend: Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen. De groepen 3 

t/m 8 mogen pas naar binnen als de bel gaat om 8.25 uur.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Vakantierooster 2019-2020 

Herfstvakantie:  21 t/m 25 oktober   

Kerstvakantie     23 dec. t/m 3 januari  

Voorjaarsvakantie:  17 t/m 21 februari  

Goede Vrijdag:      10 april 

Pasen:         13 april  

Meivakantie:        27 april t/m 8 mei  

Hemelvaart:         21 en 22 mei  

Pinksteren:           1 juni   

Zomervakantie:   6 juli t/m 14 augustus 

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

Schooljaar 2019-2020 

Nr. 1: 30 augustus 

Kalender en website 

Alle vakanties, vrije dagen, studiedagen, speciale activiteiten staan op de kalender van de website.  

Deze kunt u afdrukken op de volgende manier: U gaat naar de kalender op de website, vervolgens ziet 

u onderaan bij iedere maand, pdf maand/ jaar. Klikt u dit aan, dan kunt u de kalender of betreffende 

maand afdrukken. 

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.  

Startgesprekken 

Op maandag 23 september zijn de startgesprek-

ken. Ouders krijgen bij de volgende nieuwsbrief 

(13 september) een formulier. U kunt dit thuis 

invullen en weer inleveren op school. De ge-

sprekken zijn facultatief. Als u een gesprek 

wenst, kunt u dit bij de leerkracht aangeven. 

Schoolkamp groep 7 en 8 

We hebben besloten dat we vanaf dit schooljaar 

drie dagen op schoolkamp gaan met groep 7 en 8. 

Het schoolkamp staat gepland voor woensdag 24 

t/m vrijdag 26 juni 2020.  

Informatieavonden 

Op de volgende avonden krijgt u meer info over 

de groepen. Koffie: 19:15 uur, aanvang: 19:30 uur 

 

Maandag 9 september: groep 7-8 

Dinsdag 10 september: groep 3-4 

Woensdag 11 september: groep 1-2  

Donderdag 22 september: groep 5-6 

 

We hopen op een goede opkomst! 

Onder voorbehoud van typefouten. 


