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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022. Onze onderwijsassistent 

Madelon en onze interim-directeur Petra zijn volgende week voor het laatst. Wij willen 

Petra en Madelon heel hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en wensen jullie 

veel succes en plezier op jullie nieuwe werkplek. Ook onze stagiaires Camiel en Bibian zijn 

de komende week voor het laatst. Veel succes met jullie studie! Lora blijft komend 

schooljaar nog stagelopen op de Vlinderhof. Ook zal er vanaf januari een lio-stagiaire van 

de Pabo zijn in groep 7 en 8. 

 

 
 
De laatste schoolweek breekt alweer aan. We hebben wel weer een heel bijzonder 
schooljaar achter de rug.  Het coronavirus heeft ons vooral in de eerste helft van het 
schooljaar nog flink parten gespeeld. Een aantal keren hebben de kinderen en de 
leerkrachten flink moeten "schakelen". Al met al kunnen we wel zeggen dat we erg trots 
zijn op iedereen. Wat heeft iedereen het, ondanks alles, goed gedaan. Ook willen we langs 
deze weg de ouders enorm bedanken voor alle flexibiliteit, het meedenken en het 
meewerken het afgelopen jaar. 
 
In de laatst schoolweek gaan we natuurlijk ook nog een aantal leuke dingen doen met de 
kinderen. De kinderen van groep 8 hebben hun afscheidsavond. En vrijdag 15 juli start om 
12.00 uur voor iedereen een welverdiende vakantie! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Frederike Cleveringa 
meer-scholendirecteur scholengroep Arcade 
 

 

 

 

 

OBS De Vlinderhof 

NIEUWSBRIEF 
  



Juffendag 

We hebben een hele gezellige juffendag gehad. Vele mooie 

tekeningen, knutsels en cadeautjes ontvangen. Heel hartelijk 

dank daarvoor. De kinderen hadden een ochtend met 

spelletjes, bingo en we hadden een springkussen. En het weer 

werkte mee! Dus al met al een geslaagde ochtend!  

 

 

 

 

Vossenjacht 

Woensdag neemt groep 8, na 8 jaren basisschool, afscheid van de Vlinderhof.  Groep 8 

organiseert woensdagavond een vossenjacht door Noord-Sleen. Alle ouders en kinderen van 

de Vlinderhof mogen hier aan meedoen. Dit doen we op de fiets! De “vossen” zitten tot 19 

uur verstopt. Wilt u meedoen dan kunt u starten vanaf 18 uur. Na de vossenjacht staat er 

voor iedereen een kopje koffie, thee of ranja klaar en nemen we afscheid van groep 8.  

 

 

 

 

 

Start nieuwe schooljaar 

Maandag 29 augustus begint het nieuwe schooljaar! Alle leerlingen worden om 8.30 u op 

school verwacht.  

 

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.  



Aan alle ouders en leerlingen, 

En dan is het al bijna zomervakantie. Een jaar vliegt voorbij en zeker de laatste periode 

tot aan de zomervakantie. Dat betekent ook dat mijn taak er op deze drie scholen van 

Arcade er bijna op zit. Ik heb ervoor gekozen om zo te werken, maar het is toch even een 

raar moment. Ook deze scholen zijn een beetje ‘mijn’ scholen geworden.  

Door de pandemie zijn de oudercontacten beperkt gebleven. Ouders konden niet in de 

school en ook zijn een aantal activiteiten uitgesteld of afgelast. Dat is jammer, want ik 

had graag meer contact met u als ouders gehad.  

Ik heb genoten van het samenwerken met de verschillende teams en het werken aan het 

steeds weer verbeteren van onderwijs voor 

uw kinderen. Ik wil alle collega’s heel 

hartelijk bedanken voor de afgelopen 

periode.  

Deze laatste periode werk ik heel plezierig 

samen met Frederike Cleveringa, jullie nieuwe 

directeur. Zij gaat verder waar ik gebleven 

ben. Ik wens Frederike heel veel succes en ook 

alle leerlingen en hun ouders wens ik alle goeds 

toe voor de toekomst! 

Met vriendelijke groeten,  

Petra van de Pauvort 

Interim directeur 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 



Agenda 

13 juli  afscheid groep 8 en om 18 uur vossenjacht 

15 juli laatste schooldag, om 12 uur alle leerlingen vrij! 

29 augustus start nieuw schooljaar om 8.30 uur. 

 

  

 

 

 

Wij wensen alle leerlingen, ouders en verzorgers een hele fijne zomervakantie en 

willen iedereen hartelijk bedanken voor de hulp, op wat voor manier dan ook, geboden 

tijdens het afgelopen schooljaar! 

  

  


