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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Nog 3 weken naar school en dan begint op 15 juli om 12.00 uur de zomervakantie! Best nog drukke
weken! Groep 7/8 gaat woensdag, donderdag en vrijdag op kamp, vrijdag 1 juli gaan de rapporten
mee en tijdens juffendag op 6 juli vieren alle juffen hun verjaardag op school! Op 13 juli neemt
groep 8 afscheid van de basisschool en is er die avond voor alle leerlingen en hun ouders een
vossenjacht door Noord Sleen, georganiseerd door groep 8!
Ook in deze nieuwsbrief een stukje over de succesvolle zwemwedstijden en de rommelmarkt!
Tevens kunnen we u melden hoe de teamsamenstelling op de Vlinderhof er volgend schooljaar uit
gaat zien.

Juffendag
Woensdag 6 juli vieren alle juffen tegelijk hun verjaardag! Deze
ochtend hoeven de kinderen geen eten en drinken mee naar school
te nemen. Alle leerlingen zijn deze dag om 12 uur vrij! Wie wil, mag
verkleed op school komen! We maken er een gezellige ochtend van!

Rommelmarkt
Afgelopen zaterdag hebben we een hele succesvolle rommelmarkt kunnen afsluiten! De opbrengst
was ruim 3000 euro. We hebben een prachtige dag gehad, in het weiland van de familie Idema, die
zonovergoten was! Soms zelf wat te warm, maar onder de party-tent konden we even weer
bijkomen met water, ranja en een kniepertje. De leerlingen van groep 8 waren vorige week vrijdag
uitgenodigd op het Carmelcollege. Daar hebben ze kniepertjes en verschillende soorten koekjes
gebakken voor de gebakskraam. Ook hebben ze soep gekookt en broodjes gesmeerd voor iedereen
die meehielp om de rommelmarkt op te bouwen. Dankjewel Gerlin van het Carmelcollege voor deze
leuke ochtend voor groep 8! Trouwens, de gebakskraam heeft ruim 500 euro opgebracht! Dank aan
alle ouders die op welke manier dan ook hebben meegewerkt aan deze Rommelmarkt!

Onthulling nieuw schoollogo
Inmiddels zijn de prachtige nieuwe schoollogo’s al gespot in de nieuwsbrief en op de website van de
school. Het logo van de school en het logo van de scholengroep worden nog officieel
geïntroduceerd!
De onthulling zal op de allereerste schooldag na de zomervakantie feestelijk worden gedaan. De
kinderen verzamelen op het schoolplein. Onder tromgeroffel zal het nieuwe schooljaar geopend
worden en de vlag met het nieuwe schoollogo worden gehesen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Samenstelling Team
Team 2022-2023
De samenstelling van het team is bekend. In het team zijn oude en nieuwe gezichten te zien. Juf
Nicole zal komend schooljaar ons team komen versterken (woensdag 5/6, vrijdag 7/8). Binnenkort
zal ze zich voorstellen. Juf Maaike neemt ouderschapsverlof op en zal daardoor 2 dagen gaan
werken. Juf Hanneke en Marieke wisselen de woensdag af i.v.m. de locatietaken van Hanneke.

Zwemwedstrijden
Afgelopen maandag (groep 5 en 6) en dinsdag (groep7 en 8) hadden we zwemwedstrijden in het
Bosbad.
Het was mooi weer en de organisatie in het zwembad was super!
Groep 5 en 6 behaalden 4 medailles en groep 7 en 8 behaalden 6 medailles.
Zowel groep 5/6 als 7/8 wonnen de beker als beste school!
Gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Rapporten
Vrijdag 1 juli gaan de rapporten weer mee naar huis. Als u nog een rapport thuis heeft, wilt u die
dan uiterlijk maandag mee naar school geven?
Deze keer zijn de rapportgesprekken facultatief. Dit betekent dat de leerkracht u kan benaderen
voor een gesprek als men dit nodig acht. Als u zelf graag een gesprek wilt, kunt u dit aangeven bij
de leerkracht van uw kind(eren).

Juf Vera
Donderdag 7 juli is de laatste dag dat juf Vera bij ons in groep 1 en 2 zal zijn. Haar stage op de
Vlinderhof zit er dan op! Wij wensen haar veel succes met het vervolgen van haar studie.

Toneelavond groep 1 t/m 4
Wilt u graag een cd van de toneelavond ontvangen? Geef dan een envelop voorzien van naam en
met 5 euro erin mee naar school.

Vrijwillige bijdrage
Net als vorig jaar heb ik de foto’s vrijwillig gemaakt. Schoolfoto’s, ook wanneer je de digitale
bestanden wilt kopen, kosten normaal best wel wat. Geld dat ik er niet voor wil hebben, maar wat
we wel voor een mooi doel kunnen gebruiken. Daarom heb ik voorgesteld om dit jaar een vrijwillige
bijdrage te vragen, en de opbrengst te gebruiken voor mooie nieuwe (voor)leesboeken voor op
school. Het bedrag kun je zelf kiezen. Je krijgt daarvoor meerdere portretfoto’s per kind, de
groepsfoto’s en eventueel foto’s van de broers en zussen samen. De betaling kan heel gemakkelijk
met onderstaande betaallink. Je kunt dan het bedrag naar wens aanpassen en via je eigen bank
betalen. Het geld gaat naar de rekening van de ouderraad, de penningmeester verzamelt de
bijdrages.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Wd8kO7Y-SVi3M27q0E5BQA
Downloaden
De foto’s staan in een online galerij. Boven de foto’s vind je tabbladen voor de verschillende
soorten foto’s. Een foto downloaden kan door de foto aan te tikken, rechtsboven verschijnen dan
een aantal symbolen. Met het pijltje dat naar beneden wijst kun je de foto opslaan. Het systeem
vraagt vervolgens om een e-mailadres en een pincode. De code is: 6332.
De foto wordt vervolgens in hoge resolutie opgeslagen.
https://aliekeeisingfotografie.pixieset.com/devlinderhof-2022/
Delen
Ik wil je vragen om de link naar de online galerij niet met anderen te delen. Foto’s met opa en oma
delen mag natuurlijk, maar download ze dan en stuur ze door.
Je bent vrij om foto’s van je eigen kinderen online te delen als je dat wilt, maar doe dat niet met
groepsfoto’s.
Vragen
Heb je nog vragen voor me, of lukt er iets niet met downloaden, stuur me dan een mail
via info@aliekeeising.nl.
Groet,
Alieke

Agenda
29, 30 juni 1 juli schoolkamp groep 7 en 8 naar Zwiggelte
1 juli rapporten mee
6 juli juffendag, alle leerlingen om 12 uur vrij
13 juli afscheid groep 8
15 juli start van de zomervakantie om 12 uur

