
Rapport(gesprekken) 

Op woensdag 20 november ontvangt u het schema voor de rapportgesprekken van maandag 25 novem-

ber. Op vrijdag 22 november gaan de rapporten mee. Onderling ruilen is mogelijk. Wilt u dit dan als 

ouders onderling regelen en de wijziging even doorgeven aan de betreffende leerkracht(en)? Alvast 

hartelijk dank! 

Bekijk ook onze website en SchoolApp 

www.obsdevlinderhof.nl  

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

Schooljaar 2019-2020 

Nr. 6, 15 november 

Onder voorbehoud van typefouten. 

Sinterklaas 

Gelukkig heeft Sinterklaas ons weer laten weten dat hij bij ons op school komt. Op donderdag 5  

december mogen de kinderen gewoon om 8.30 uur naar school komen. Groep 1/2 is om 12.00 uur vrij. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan gewoon tot 14.15 uur naar school. Mocht er nog meer infor-

matie komen dan zullen we dit in de eerstvolgende nieuwsbrief (29 november) melden.  

Kinderen die nog niet naar school gaan, mogen vanaf 9.45 uur Sinterklaas begroeten in het speellokaal. 

Huiswerk 

 

19 november: groep 6, topotoets 3 

 

Kanjertraining 

Zoals u weet werken we op school met de Kanjertraining. De leerkrachten zijn hierin geschoold en zul-

len nog dit schooljaar licentie C behalen (afrondende fase). In school hebben we hier ook zichtbaar in 

geïnvesteerd. Zo hebben we duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt. Als de bel gaat verzame-

len de kinderen rustig bij de deur en worden ze door de leerkrachten opgehaald en gaan ze rustig naar 

binnen. We leren de kinderen ook ’kanjertaal’ te gebruiken. Bovendien lopen er meer leerkrachten op 

het plein voor schooltijd en in de pauzes. Zo werken we samen aan een goede sfeer in en om de 

school.  

 

Op maandag 13 januari 2020 hebben we een ouderavond georganiseerd waarin de Kanjertraining op 

een heldere en duidelijke manier wordt uitgelegd door mensen van de Kanjertraining. We hopen dat 

jullie allemaal op deze avond aanwezig kunnen zijn. 

Bijlagen 

In de bijlagen van deze nieuwsbrief zitten de volgende stukken: 

- Notulen zakelijke ouderavond 12 november 2019 

- Nieuws vanuit de MR en OWG 

- Plan on the page 2019-2023 


