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Onder voorbehoud van typefouten. 

Voorstellen juf Jolien Brouwer 

In de vorige nieuwsbrief hebben we juf Jolien Brouwer al kort voorgesteld. Nu stelt 

ze zichzelf wat uitgebreider voor: Mijn naam is Jolien Brouwer, 27 jaar. Ik woon 

samen met mijn hond, kat en twee konijnen in Emmen. Na drie jaar als onderwijs-

assistent en twee jaar als gastouder te hebben gewerkt maakte ik de beslissing me 

aan te melden voor de Pabo in Deventer. Naast de opleiding werkte ik drie dagen 

als invaller op verschillende scholen in Drenthe en Overijssel. Het invallen heb ik 

altijd erg leuk gevonden, iedere dag weer een nieuwe uitdaging. Ook heb ik op de-

ze manier bij verschillende scholen een indruk gekregen die ik weer meegenomen 

heb in mijn keuze voor een stageschool. Ik denk dan ook dat ik me op de Vlinderhof helemaal thuis zal 

voelen. Mijn eindstage zal ik, van 10 februari tot de zomervakantie, doen in groep 5-6 naast juf Fem-

ke. Eerst zal ik van woensdag tot en met vrijdag lesgeven en later wordt dit de hele week. Ik heb er 

onwijs veel zin in en hoop dat we komend halfjaar een leuk, gezellig en vooral leerzame tijd zullen 

hebben samen. Mocht je nog iets van mij willen weten, wat willen vertellen of gewoon even kennis 

willen maken…. Ik ben van maandag tot en met vrijdag te vinden in school. Tot snel!  

Muzieklessen groep 5-6 

Na de voorjaarsvakantie tot de meivakantie krijgen de kinderen van groep 5-6 

muziekles van docent Pieter de Jong. Pieter is afgestudeerd muziekdocent en 

kan met veel enthousiasme zijn vak specialisme overbrengen. Met vrijwilligers 

van Muziekvereniging Crescendo uit Sleen gaat hij aan de slag met muziekin-

strumenten. De instrumenten zijn geleend van de vereniging. De lessen vinden 

plaats op donderdagmiddag van 12.45 tot 13.30 uur.  

SchoolApp 

De SchoolApp wordt op dit moment vernieuwd. Na de voorjaarsvakantie zullen we u hier verder over 

informeren. Tot die tijd functioneert de App gewoon zoals u gewend bent.  

Bekijk ook onze website: 

www.obsdevlinderhof.nl 

Bijlage: 

- Nieuws vanuit de MR en OWG 

Extra inzet  

Vanwege de inzet van onze LIO-stagiaire hoeven we groep 5-6 niet meer te splitsen op woensdag en 

vrijdag. Hier zijn we heel blij mee. Juf Marieke, Juf Hanneke en Juf Femke zullen extra hulp gaan  

bieden aan de verschillende groepen/kinderen binnen de school op de dagen dat ze niet voor klas te 

staan. Ook hier zijn we erg blij mee.  

Voorjaarsvakantie 

De tijd vliegt. Het is februari en de voorjaarsvakantie staat voor de deur. We wensen 

iedereen een fijne vakantie en we zien elkaar weer op maandag 24 februari.  

https://www.obsdevlinderhof.nl

