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Schoolfoto’s 

Afgelopen maandag is Alieke Eising op school geweest om alle kinderen te foto-
graferen. We willen haar hiervoor enorm bedanken! Via de mail ontvangt u een 
brief van haar met informatie en uitleg over het downloaden van de foto’s. 

Alieke, heel hartelijk bedankt voor je hulp! 

 

Groepenverdeling 
Volgend schooljaar zijn er geen grote veranderingen. De juffen blijven in dezelfde groepen werken, zoals dit 
schooljaar. 

De vacature die is ontstaan in groep 3/4 door het vertrek van juf Janny, wordt ingevuld door Juf Angelique   
Poolman. Zij is een ervaren leerkracht en komt vanuit de Hardenbergse scholengroep. Donderdagmiddag zal ze 
op school komen om kennis te maken met de kinderen. In de eerste nieuwsbrief zal juf Angelique zich voorstel-
len.   

Juf Marieke is hersteld van Corona en keert na de zomervakantie terug in groep 1 en 2. Op dit moment is er nog 
geen duidelijkheid over het herstel van juf Dorothé.  

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 i.v.m. het vertrek van Marieke Naberman, een nieuwe loca-
tiecoördinator. Op dit moment weten we nog niet wie dit gaat overnemen. 

Weer samen buitenspelen 

Deze laatste twee weken voor de zomervakantie hoeven we binnen het onderwijs niet 
meer in de z.g. cohorten te werken. Dit betekent dat de kinderen weer samen buiten 
kunnen spelen met de andere groepen. Wat fijn dat dit weer kan.  

Nieuws vanuit de MR 

De MR heeft een nieuw email adres: mr-vlinder@sg-owsa.nl. 
 
Tijdens de laatste vergadering is de formatie besproken. De MR kan zich vinden in de groepsverdeling zoals  
deze hierboven beschreven is. 
 

 

 

 

 



Dank 

Ook dit jaar willen iedereen bedanken voor de hulp, het meedenken, betrokkenheid en het   
aanpassingsvermogen gedurende het hele schooljaar. Het is voor een ieder weer een  bijzonder 
schooljaar geweest. Er is veel van ons gevraagd en samen hebben we het tot een goed einde  
gebracht. Nu lekker genieten van de welverdiende zomervakantie. We starten weer met op 
maandag 23 augustus. 
 

Fijne vakantie!    Team obs De Vlinderhof 

Vossenjacht—Bericht van groep 8 

Aan alle ouders/ verzorgers, 

Zoals u va ons gewend bent, organiseert groep 8 de jaarlijkse vossenjacht. 
Alle gezinnen kunnen vanuit huis vertrekken. De vossen (12 kinderen) zit-
ten verstopt tussen 18.00 en 19.00 uur in het dorp (schoolkant Middel-
seweg). Er is dit jaar geen gezamenlijke afsluiting. Na de vossenjacht kunt 
u weer naar huis met uw gezin. 

 

Groetjes groep 8 

Activiteiten tot de zomervakantie 

 

Donderdag 1 juli Rapporten mee naar huis. 

Vrijdag 2 juli  Afscheid juf Janny en verjaardagsfeest juffen. 

Woensdag 7 juli Laatste schooldag groep 8. Vossenjacht en afscheid groep 8. 

Donderdag 8 juli Kennismaken nieuwe groep en juf volgend schooljaar. 

Vrijdag 9 juli Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. 

 

Afscheid juf Janny 

 

Vandaag heeft juf Janny afscheid genomen van haar groep, de andere kinderen en de   
collega’s van onze school. Het was een gezellige ochtend.            
Juf Janny gaat het onderwijs verlaten en met vervroegd pensioen.  
‘s Middags heeft het team gezellig gegeten met haar en nog even 
flink in het zonnetje gezet. We wensen haar heel veel geluk en   
gezondheid voor de toekomst! 



 

Wij wensen iedereen na volgende week een hele  
fijne vakantie en we zien elkaar weer op    

maandag 23 augustus! 
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Juffenfeest 

Wat hebben we vandaag een fantastische dag gehad. Alle kinderen en juffen hebben genoten. Er was een spring-
kussen, er werd bingo gespeeld, cake versierd, happy stones geschilderd en heerlijk buiten gespeeld. We willen 
alle ouders en kinderen  bedanken voor de cadeautjes en mooie tekeningen! 



Ingekomen post   

Nieuws vanuit de Jeugdbibliotheek 

Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of 
tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog 
géén lid bent van de bieb. 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de actie-
periode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken.  

Kijk snel op: https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html  
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