
Onder voorbehoud van typefouten. 

Asbest 
In week 29 wordt er asbest verwijderd uit het dak van de school. Het schoolplein is daardoor niet  
toegankelijk van 13 t/m 17 juli. Wilt u hier rekening mee houden? Alvast bedankt! 
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Bijlage: 
 
Leesbingo 

Juf José 
A.s. dinsdag neemt juf José afscheid van groep 1-2. Haar LIO-stage zit er dan op. Ze heeft 
haar stage gehaald en hoopt de pabo snel af te ronden. We willen juf José heel erg  
bedanken voor haar inzet en we hopen haar snel terug te zien in het onderwijs. 

Groepenverdeling 
Hieronder de groepenverdeling voor de start van het schooljaar 2020-2021. 

Juf Jolien vervangt juf Femke tot de herfstvakantie. Na de herfstvakantie keert juf Femke terug. 
Juf Marieke en juf Dorothé keren, zoals het nu lijkt, terug na de vakantie. Rija zal de administratie 
weer voor haar rekening nemen. Roelie de Jong is onze intern begeleider. De directie zal weer bestaan 
uit directeur Astrid Eenkhoorn en locatiecoördinator Dennis Schmeier. 

Nieuwe wip 
Vorige week hebben wij u laten weten dat er een prachtig kunstgrasveld is ge-
legd in de pannakooi. De kinderen vinden het geweldig en spelen er graag. In-
tussen is er ook een gloednieuwe wip geplaatst. Via deze weg willen Dorpsbe-
langen Noord-Sleen wederom bedanken voor deze mooie toevoeging aan het 
schoolplein. De kinderen staan in de rij en gaan om de beurt op de nieuwe wip. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 Juf Marieke Juf Marieke Juf Hanneke Juf Hanneke Juf Hanneke 

Groep 3-4 Juf Dorothé  Juf Dorothé Juf Janny Juf Janny Juf Janny 

Groep 5-6 Juf Jolien Juf Jolien Juf Annemarie Juf Jolien Juf Jolien 

Groep 7-8 Juf Maaike Juf Roelie Juf Roelie Juf Maaike Juf Maaike 

Afscheid groep 8 
A.s. woensdag nemen de zes kinderen van groep 8 afscheid van school. Het is niet het 
afscheid geworden zoals gepland. Vanwege de coronacrisis is het anders gelopen dit 
jaar. Groep 8 is al een jaar om nooit te vergeten, nu is het helemaal een blijvende 
herinnering. Woensdag 1 juli is de laatste dag en we willen er, met de kinderen een 
mooie dag van maken. ‘s Middags gaan de kinderen naar de Kibbelkoele. Daarna is er 
een vossenjacht en de dag wordt afgesloten met een heerlijke barbecue. We wensen 
alle kinderen alvast heel veel plezier en veel succes op hun nieuwe school! 

https://www.obsdevlinderhof.nl


Blijven lezen is belangrijk om bijvoorbeeld een zomerdip te voorkomen. Hieronder vrijblijvend een 
leesbingo om kinderen te stimuleren om te gaan lezen in de vakantie. 


