
Onder voorbehoud van typefouten. 

Rapport(gesprekken) 
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Het zal een aangepast rapport 
zijn omdat we vanwege de coronacrisis geen (cito)toetsen hebben afgenomen. Deze toetsen zijn ver-
plaatst naar begin schooljaar 2020-2021. Heeft u nog wel behoefte aan een gesprek dan kunt u dit  
aangeven bij de leerkrachten (d.m.v. een mailtje naar de desbetreffende leerkracht). Dit zal, vanwege 
de nog steeds geldende maatregelen, een telefonisch gesprek worden.  
 
CITO heeft de normeringen van de toetsen aangepast zodat we z.s.m. in het nieuwe schooljaar kunnen 
starten met toetsen. Zo krijgen we een goed beeld van de kinderen en hebben we een mooi startpunt 
voor het aankomende schooljaar. Hieraan gekoppeld zullen we in september weer startgesprekken 
voeren met alle ouders/verzorgers. Ook kunt u tijdens de startgesprekken uw ervaringen delen van het 
thuisonderwijs van de afgelopen maanden. 
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Bijlage: 
 
Nieuws vanuit de OWG 
 

HVO/GVO 
Deze week hebben de kinderen van groep 4 t/m 7 een brief gehad over HVO/GVO voor het schooljaar 
2020-2021. In deze brief staat dat we gaan inventariseren hoeveel belangstelling er is voor HVO en 
GVO. Naar aanleiding van deze aantallen en de beschikbare docenten beslissen we of we komend 
schooljaar ook groep 5 HVO/GVO mee laten draaien. Heeft u (huidige groep 4 t/m 7) onverhoopt geen 
brief gehad? Stuur dan een mailtje naar directie@obsdevlinderhof.nl  
Op dinsdag 16 juni moeten alle briefjes weer ingeleverd zijn. Wilt u hieraan denken? Dank je wel! 

Soof is geboren! 
Op donderdag 28 mei zijn juf Femke, haar man Gerald en dochter Suze trotse  
ouders en grote zus geworden van Soof. Het gezinnetje is lekker aan het genieten 
en ze maken het goed. Femke, Gerald en Suze, van harte gefeliciteerd met jullie 
prachtige dochter en zusje (zie foto). 
 
 

Schoolplein/pannakooi  
Deze week is er een prachtig kunstgrasveld aangelegd in 
de pannakooi achter onze school. Het ziet er erg mooi 
uit. Volgende week wordt er ook een nieuwe wip ge-
plaatst en zal er wat onderhoud zijn aan de huidige 
speeltoestellen. Via deze weg willen we Dorpsbelangen 
Noord-Sleen heel erg bedanken voor deze toevoegingen 
aan het plein! 
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25 mei is de OWG weer bij elkaar geweest. Helaas hebben we tijdens de vergadering geen activiteiten 
kunnen evalueren omdat alles is afgelast vanwege de Corona crisis. Zo kunnen de schoolreisjes bij-
voorbeeld helaas niet doorgaan maar is daarvoor door de leerkrachten een heel mooi alternatief be-
dacht op school. Omdat de reisjes zelf niet door kunnen gaan zal de ouderbijdrage daarvoor worden 
terug gestort aan alle ouders, jullie krijgen daarvan binnenkort bericht van Michiel. 
 
Voor het afscheid en de feestelijke ouderavond van groep 8 zijn de juffen bezig om ook daar een mooi 
programma van te maken.  
 
Het oud-papier halen kon helaas niet doorgaan vanwege de anderhalve meter samenleving. Gelukkig 
brengen veel mensen het papier nu zelf naar de container. We zullen er voor zorgen dat de container 
steeds het hele weekend bij school staat zodat er ruim de tijd is om het papier te brengen. Besloten 
is om tot einde van het oud papier schema op deze voet door te gaan.  
 
Omdat ook de rommelmarkt niet door kan gaan, zijn we nog aan het nadenken of we daar aan het 
eind van dit jaar nog een alternatief voor kunnen bedenken.  
 
Aan de speeltoestellen op het plein zijn een paar reparaties noodzakelijk. Antoon buigt zich daarover, 
mocht hij daar nog hulp voor nodig hebben dan volgt er nog een verzoek in een volgend infobulletin of 
via de schoolapp. 
 
Mocht je vragen of suggesties voor ons hebben, spreek ons dan aan of mail naar:  
owgvlinderhof@gmail.com 
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