
Schoolfruit 

Onze school doet weer mee aan het schoolfruitproject. Het project start in de week van 11 november. 

Op dinsdag, woensdag en donderdag eten de kinderen fruit op school. Wij krijgen het schoolfruit op 

dinsdag aangeleverd. De ervaring leert, dat dit geen grote porties zijn. U bent vrij om uw kind ook een 

ander stukje fruit mee te geven. Gelieve de kinderen deze dagen geen koekjes mee te geven.  

Wilt u hier rekening mee houden?  Alvast hartelijk dank. 

 

Bekijk ook onze website en SchoolApp 

www.obsdevlinderhof.nl  
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Onder voorbehoud van typefouten. 

Sinterklaas 

Sinterklaas heeft gevraagd of de kinderen van groep 1 t/m 6 hun verlanglijstje in 

willen vullen. Vandaag (1 november)  gaat het verlanglijstje en het Intertoysboek 

mee. Graag zo snel mogelijk weer inleveren, uiterlijk vrijdag 8 november. Groep 

7/8 viert Sinterklaas op haar eigen wijze maar vult wel een verlanglijst in. In de vol-

gende nieuwsbrief informeren we u over de invulling van het Sinterklaasfeest. 

 

Huiswerk 

 

7 november:  

Topo-toets groep 7: Steden van Europa 

Topo-toets groep 8: Verenigde Staten 

 

Staking 6 november 

Vlak voor de herfstvakantie hebben we u geïnformeerd over een eventuele staking in het onderwijs op 

woensdag 6 november. In de tussentijd zijn er geen toezeggingen gedaan om extra te investeren in het 

onderwijs. De bonden hebben dus opgeroepen om te gaan staken. Het team van OBS De Vlinderhof 

staat hier unaniem achter. Hierdoor is de school dus gesloten op woensdag 6 november. Voor meer 

informatie over de staking kunt u terecht op:  https://www.investeer-in-onderwijs.nl/ 

Techniek– en wetenschapslessen 

Afgelopen week hebben de groepen 1 en 2 lessen gehad in wetenschap en techniek (Er staan enkele 

foto’s in de SchoolApp). Hierbij werd o.a. gebruik gemaakt van zogenaamde Beebots. De kinderen von-

den het erg leuk en leerzaam. Aankomende week zullen er lessen zijn in de groepen 3/4, 5/6 en 7/8.  

Foto’s kunt u dan vinden de SchoolApp! 

 

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/

