
 

Zonnebloemenactie Oekraïne 2022 
 
Vorig schooljaar hebben de scholen in Sleen, en onze school, mooie 
knutselwerken gemaakt om de Oekraïners een ‘hart(je) onder de 
riem te steken’. Vrijdag 3 februari kwam dominee Scheffer langs 
met een verrassing. Dit schreef hij: 
 
Eén jaar geleden 
werd Oekraïne 
door Rusland 
binnengevallen. 
 
Onze kerk ving 25 Oekraïners op 
In de Ontmoetingskerk. 
De scholen vroegen we  
om mooie zonnebloemen te maken, 
grote harten, lieve wensen. 
En dat werd gedaan. 
 
Ik bedankte alle leerlingen 
met een zakje zonnebloemzaad. 
 
De Vlinderhof uit NoordSleen 
maakte er een wedstrijd van: 
wie kweekt de hoogste zonnebloem? 
Lieuwe won! 
 
Vandaag 
precies 1 ja dato 
brachten Gerda en ik een 
Schapentaart                    
voor alle leerlingen, een taart voor 
Lieuwe  
en Pieterpoppetjes voor iedereen.                                 
Een mooie ochtend! 
Wat een warme ontvangst!       
 
Vlinderhof: 
dank jullie wel 

-Jitse-  -mede namens Gerda- 

In de agenda 
 
Dinsdag 14 maart 
Voorstelling voor gr 7/8. 
 
Woensdag 15 maart 
Gastles 7/8 over 
discriminatie 
 
Vrijdag 16 maart 
Voorstelling voor groep 
1/2. 
 
Vrijdag 17 maart 
Raad van toezicht op 
bezoek 
Rapporten mee. 
 
Nationale 
Pannenkoekendag. 
 
Maandag 20 maart 
10-minuten gesprekken. 
 
Vrijdag 24 maart 
Drentse veurleesdag. 
 
Vrijdag 31 maart 
Toneelavond groepen 1 
t/m 4. 
 
Donderdag 6 april 
Toneelavond groepen 5 
t/m 8 
 
Nieuwsbrief nr 8. 
 
Vrijdag 7 t/m maandag 
10 april.  
Lang Paasweekend. Alle 
leerlingen vrij. 
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Voorstellingen 

 

 Dinsdag 14 maart is er een voorstelling voor groep 7/8 en 
donderdag 16 maart is er een voorstelling voor groep 1/2. 
De voorstellingen zijn niet op De Vlinderhof, daarom zoeken wij 
ouders die deze ochtenden mee kunnen met de auto.  
 
  
  
 

Nationale Pannenkoekendag 
 
Vrijdag 17 maart is het Nationale Pannenkoekendag.  
De Vlinderhof doet hier ook aan mee! We gaan gezellig met elkaar 
pannenkoeken eten tijdens de lunch! Leerlingen uit groep 7/8 
mogen op school ook pannenkoeken bakken. 
 Wij zoeken ouders die deze dag thuis pannenkoeken willen bakken. 
U kunt op school een pak pannenkoekenmeel halen (of meer 
pakken….) 
Wilt u dit? Dan graag even doorgeven aan de leerkracht van uw 
kind(eren) 
 
 
 
 
 



 

Rapportgesprekken 
        
Maandag 20 maart zijn de 10-minutengesprekken voor de ouders in school.   
In de bijlage zie u het rooster. 
Kunt u niet op dit tijdstip, probeert u dan onderling te ruilen. Geef dit wel even door aan 
de leerkracht van uw kind(eren). 
Vrijdag 17 maart krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. 

 
 
Kindercarrousel Dorpskerk 
 

Kindercarrousel zondag 19 maart 2023: thema Bomen 
Op zondag 19 maart 2023 is er een Anders dan Anders kerkdienst met als thema Bomen. 
Bomen; we zien er veel in onze dorpen in verschillende soorten en groottes. Maar wat 
voor betekenis hebben bomen in de bijbel? We gaan het deze morgen horen en 
ontdekken. De carrousel begint dit keer in de kerk, waar we eerst gaan knutselen. 
Om 10.00 uur begint de kerkdienst waar we met elkaar een lied gaan zingen. Daarna gaan 
wij naar buiten, waar we een gat gaan graven en een boom gaan versieren. Want aan het 
eind van de carrousel gaan wij met elkaar, jong en oud een boom planten achter de kerk. 
  
Kom je ook? De carrousel is van 09.30-11.30 uur. 
  
Leiding kindercarrousel 
 

 

 

Gymnastiekvereniging Sleen 
 
Gymnastiekvereniging Sleen organiseert voor de jongste kinderen een leuke 
kabouterspeurtocht. In de bijlage leest u hier alles over. 
 
 



 

Raad van Toezicht 
 
Scholengroep bezoek Raad van Toezicht 

 

Vrijdag 17 maart komt de Raad van Toezicht een bezoek brengen aan onze scholengroep. 

Ze zullen in de ochtend op elk van onze drie scholen sfeer komen proeven en een inkijkje 

in ons onderwijs krijgen. Het is een bezoek om kennis te maken met elkaar. 
 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoeken 
 

Vanaf 13 maart kunt u een link ontvangen voor het tevredenheidsonderzoek. Dit vindt 

plaats onder alle ouders van onze school en in onze scholengroep. Met dit onderzoek 

willen we een goed beeld krijgen van wat u van de school van uw kind(eren) vindt. De 

uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te ontwikkelen. 

Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen een vragenlijst in. Mocht u niet willen dat uw 

kind deelneemt aan dit onderzoek, wilt u dit dan uiterlijk 10 maart aan de leerkracht van 

uw zoon/dochter kenbaar maken. 

 
 
 
 
Toneel 
 
Vrijdag 31 maart is de toneelavond van de groepen 1 t/m 4. We zijn inmiddels allemaal hard 
aan het oefenen! 
Binnenkort volgt de informatie over toneelkleding, hoe laat aanwezig etc. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Afval scheiden 

 
We hebben inmiddels de containers voor 
PDM en groenafval ontvangen. Vanaf nu 
scheiden we plastic, groenafval, restafval en 
papier!  

 
 
 
 
 

Lio-stagiaire Kay 
 
Mijn naam is Kay Zwiers en ik ben 20 jaar. Vorige maand heb ik de minor 

bewegingsonderwijs af mogen ronden. Nu zit ik in het vierde en dus laatste jaar van 

de pabo in Groningen. Ik woon in het mooie Westerbork. Daar ben ik al een aantal jaar 

trainer bij voetbalclub VKW. In het weekend werk ik als vulploegleider bij de Jumbo in 

het dorp. Tot aan de zomervakantie ben ik op dinsdag, woensdag en donderdag in 

groep 7/8 te vinden. Ik kijk erg uit naar de komende maanden. Tot snel! 

 

 
 
 
Diverse Flyers 
 
In de bijlagen treft u info aan van het gezondheidsonderzoek voor de leerlingen van groep 2 
en info van het logopedisch centrum. 
 

 
 


