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Daar wordt aan de deur geklopt... 

Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas een bezoek brengen 
aan onze school. Helaas zal dit niet gepaard gaan met een 
grote intocht met ouders en kinderen. U zult begrijpen dat 
het voor Sinterklaas op zijn leeftijd ook oppassen geblazen 
is, hoewel hij wel aangaf gevaccineerd te zijn.  

Daarom vieren we het Sinterklaasfeest in sobere vorm en 
wordt er afstand gehouden tussen de Sint en de kinderen. 

We maken er natuurlijk wel een hele leuke dag van en wen-
sen iedereen die dit feest thuis viert een heerlijk avondje 
toe. 

Agenda 

29-11  Studiemiddag, alle leerlingen vrij 

01-12  digitaal bezoek bestuur aan scholengroep 

  Sleen, Noord-Sleen en Schoonoord 

03-12  Sinterklaas bezoekt De Vlinderhof 

12-12  uitgave Nieuwsbrief nummer 8 

Aangescherpte maatregelen 

Gisteren heeft u van Arcade een brief gehad met daarin de aangescherpte maatregelen t.a.v. corona. 
We hopen allemaal dat de scholen open mogen blijven. Op school houden we ons aan de basisregels. 
Er komen geen externen in de school, met uitzondering van onze vakleerkracht gym en mensen die no-
dig zijn voor het primaire proces en 1 op 1 met een leerling werken. 

We wensen de ouders en kinderen die ziek zijn van harte beterschap toe. 

Locatie coordinator 

Vanaf 1 december is Hanneke Tijink de nieuwe locatie coördinator van De Vlinderhof. Zij zal  ouders 
te woord staan, de directiemailbox beheren en de nieuwsbrief in het vervolg verzorgen. Ook zal zij 
intake gesprekken voeren met ouders die hun kind komen aanmelden. Er is regelmatig contact tussen 
de directie en Hanneke en ook de directie zal nog gewoon regelmatig aanwezig zijn op school. We zijn 
heel blij dat Hanneke deze taak op zich wil nemen, ook omdat ze een dag extra gaat werken en we 
geen extra invaller nodig hebben. Gefeliciteerd met je “nieuwe baan”, Hanneke! 



Kooklessen 

Vorige week hing in het gebouw een heerlijke geur van koek-kruiden,,,,De leerlingen van groep 5 en 6 
waren speculaas aan het bakken. En dat mochten we proeven. Vandaag was het alweer raak! De geur 
van ui en oregano kroop door het gebouw. Kleine pizza’s waren het resultaat. Misschien kunt u zich dit 
weekend eens lekker laten verwennen door uw zoon of dochter te laten koken! 

Inval problemen 

Het is moeilijk om inval– leerkrachten te vinden. Op woensdag lukt het ons niet om een invaller te vin-
den voor de groepen 5 en 6. Gelukkig heeft juf Dorothe al een stukje van de ochtend voor haar reke-
ning genomen, maar zij moet nog rustig aan doen en we willen haar niet nog een keer ziek thuis laten 
zijn. Ook hebben andere collega’s de groep opgevangen. Dit kan een keer, maar niet iedere week. We 
hebben een invaller aangevraagd, maar het kan ook zijn dat we de leerlingen van groep 5/6 een 
woensdag geen school kunnen bieden. Indien nodig, dan hoort u dit dinsdag tijdig van Marlies Bis-
schop. Wanneer u niets hoort, dan is er inval geregeld. Na de kerstvakantie keert er een leerkracht 
binnen onze scholengroep terug van zwangerschapsverlof. Dan zijn er ook weer meer invallers beschik-
baar en kunnen we dit probleem structureel oplossen. 

Bereikbaarheid directie 

Marlies Bisschop en Petra van de Pauvort zijn op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur voor alle ouders 
van de drie scholen binnen onze scholengroep op schooldagen bereikbaar op nummer: 

 

06-38998893 
 

Uiteraard kunt u gewoon de school bellen wanneer u uw kind wilt ziek– of afmelden. Dit nummer is 
bedoeld voor overige zaken. 

Directie aanwezig 

Dinsdag 30 november (mi)   Marlies Bisschop aanwezig 

Donderdag 2 december   Petra van de Pauvort aanwezig 

Maandag 6 december   Petra van de Pauvort aanwezig 

Upgrade gebouw 

Het team heeft samen besproken en vastgelegd wat voor school de Vlinderhof wil zijn en hoe we het 
gebouw kunnen aanpassen bij ons onderwijs. Dit kan omdat we aan de beurt zijn voor een gebouw-
upgrade. Dat wil zeggen : het schoolgebouw zal worden opgeknapt en aangepast. De eerste ideeën zijn 
al geopperd en gedeeld met de aannemer. Ook zal de school nieuw meubilair krijgen dat past bij deze 
nieuwe look. We houden u op de hoogte! 


