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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Op 29 maart, de laatste zondag van maart, begint de 

zomertijd. In de nacht van zaterdag op zondag moeten we 

de klok om 2.00 uur een uur vooruit zetten naar 3.00 uur. 

Op dit moment lijkt het weinig op de zomer in Nederland; 

het lijkt wel herfst!  

Afgelopen weekend vond het carnaval op het Klooster en de 

Wieke plaats in Ter Apel. De carnavalswerkgroep OBS De 

Vlinder is het weer gelukt om een prachtige kar in de vorm 

van een draak met panda te bouwen. Ondanks de regen was 

het gezellig en behaalde de werkgroep een 6e plaats en 

ontving hiervoor het zo gewilde hoorntje.  

Knap gedaan en complimenten voor de werkgroep en alle 

vrijwilligers. Een hele prestatie om ieder jaar maar weer voor 

elkaar te krijgen dat er een kar wordt gebouwd en de 

aankleding wordt verzorgd.  

Op de facebooksite ‘Carnaval OBS De Vlinder’ staan mooie 

momenten van de afgelopen carnavalsperiode. 

 

Op vrijdag 13 maart wordt de nieuwe website van het 

Openbaar Onderwijs Westerwolde gelanceerd door onze 

bestuurder, de heer Wietze Potze. We zijn erg benieuwd wat 

u er van vindt. Mocht u opmerkingen hebben, dan hoor of 

lees ik deze graag. 

In de week van 2 maart tot en met 6 maart vinden de 

oudergesprekken plaats. Inmiddels is de planner in PARRO 

opengezet en wij hopen dat u zich allemaal inschrijft. Mocht 

dit door omstandigheden niet lukken, wilt u dan zo 

vriendelijk zijn en ons tijdig informeren, zodat de leerkracht 

hier rekening mee kan houden. De leerkracht van groep 8 

heeft deze week de oudergesprekken over het voorlopige 

advies richting het voortgezet onderwijs. 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Anita Klompsma-Bolk 

Directeur OBS De Vlinder 
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Terugblik  

Disco 

De disco op vrijdagavond 31 januari was weer een groot succes. De sfeer was fantastisch en 

heel gezellig. We willen de ouderraad heel erg bedanken voor het organiseren van deze avond! 

 

 
 

 

Open podium groep 1/2 rood  

Vrijdag 7 februari hebben de leerlingen 

van groep 1 en 2 rood opgetreden. Ze 

hebben er een mooie show van gemaakt 

met allerlei leuke liedjes! 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale voorleeswedstrijd 

Donderdag 13 februari heeft Marit Oolders uit groep 7 meegedaan aan 

de voorronde van de Nationale voorleeswedstrijd. Marit heeft 

ontzettend goed voorgelezen en is als tweede geëindigd voor. Ze is 

hierbij reserve voor de finale.  

 

Carnaval  

Vrijdag 14 februari hebben we samen met de leerlingen carnaval gevierd. Alle leerlingen waren 

erg leuk verkleed en hebben genoten van het feest samen met carnavalsvereniging de 

Kloosterwiekers en de dansmariekes. Na afloop van het feest hebben de Kloosterwiekers bij ons 

op school gegeten. We willen de vrijwilligers die soep en stamppotten hebben gemaakt heel 

hartelijk bedanken voor de moeite die is genomen om het eten te kunnen aanbieden en 

wederom willen wij de ouderraad bedanken voor het organiseren van dit leuke feest.  

    



  
 

 

Vooruitblik op maart 

 

• Spelinloop groep 2 

Op donderdag 16 januari is er een spelinloop in de beide onderbouwgroepen. De ouders van 

groep 2 zijn welkom van 8.30 uur tot 9.00 uur. We hopen veel ouders te ontmoeten! 

 

• Grunneger Laidjesfestival 

Onze groep 7 zal dit schooljaar niet meedoen aan het Grunneger Laidjesfestival. Dit heeft te 

maken met de locatie en het oefenen in Bellingwolde. Als schoolteam hebben wij hier een 

standpunt over ingenomen en besloten om dit schooljaar niet mee te doen. Als het volgend 

schooljaar in Ter Apel wordt georganiseerd dan doen we weer mee. 

 

• Studiedag alle leerlingen vrij op maandag 16 maart 

Op maandag 16 maart zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. Deze dag zal 

weer in het teken staan van Positive Behaviour Support (PBS).  

 

• Open podium groep 5 paars 

Vrijdag 20 maart zal groep 5 paars optreden tijdens het open podium. Ze zijn al druk aan het 

oefenen voor een mooi optreden.  

 

• Grote Rekendag 

Op woensdag 25 maart vindt de ‘ Grote Rekendag’ plaats. Het thema van dit jaar is ‘de 

Getallenfabriek’. In alle klassen zullen verschillende rekenwiskundige activiteiten worden 

uitgevoerd omtrent dit thema. Hierbij ontdekken de leerlingen, op hun eigen niveau, wat 

getallen zijn en wat je ermee kunt doen. 

 

• Open podium groep 4 

Op vrijdag 27 maart zullen de leerlingen van groep 4 hun talenten laten zien tijdens het open 

podium.  

 

• ‘Brugklas de musical’ voor leerlingen van groep 8 in Atlas Theater Emmen 

Spannende tijden voor zowel de leerkrachten als de leerlingen uit groep 8: de voorbereidingen 

voor de brugklas. Naast de populaire tv-serie ‘Brugklas’ en de film is er nu ‘Brugklas de Musical’. 

Op donderdag 27 februari om 19.00 uur is er de kans om met uw kind naar ‘Brugklas de 

musical’ te gaan met korting. Kijk op de site van het Atlas Theater en koop daar uw kaarten en 

ontvang € 5,00 korting 

 Vul bij stap 2 de actiecode: 200227school in en kies vervolgens voor prijssoort school. De 

korting wordt automatisch verrekend. 

 Waar gaat de musical over?  

In de musical zijn Max (Niek Roozen), Selma (May Hollerman), Emma (Belle Zimmerman), 

Jamie (Claire Veldkamp) en een compleet nieuwe Brugklasser te 

zien. Een hip hop-musical over Willem van Oranje! Max vindt dat 

een vet idee, lekker out of the box! Dan wil Emma de hoofdrol 

spelen, want waarom zouden helden alleen mannen kunnen 

zijn? En wie bepaalt dat eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich 

gedragen? 

‘Brugklas de Musical’ is voor iedereen herkenbaar: een 

zoektocht naar wie je bent, in de belangrijkste periode van je 

leven.  



  

Informatie Samenwerkingsverband 20.01 

 

 

 

 

 

Aan alle besturen horende bij SWV PO 20.01, 

Groningen, januari 2020 

Geacht bestuur, 

 

Graag willen we middels deze brief u een aankondiging doen van de verkiezingen die gaan plaatsvinden voor de 

Ondersteuningsplanraad in de week van 2 maart 2020 – 7 maart 2020. 

 

De Ondersteuningsplanraad is een vertegenwoordiging van alle besturen, subregio’s en denominaties, waarbij er een gelijke 

verdeling is tussen ouders en personeel. 

Omdat er op dit moment te weinig ouders in de OPR zitten roepen wij alle MR-en van SWV PO 20.01 op met het verzoek tot 

voordragen van kandidaten vanuit de ouders voor de Ondersteuningsplanraad. 
Het is van belang dat u als schoolbestuur tijdig de GMR middels deze brief op de hoogte stelt van de procedure en het tijdspad. 

 

• Het is aan elke MR om te besluiten of ze een voordracht willen doen van een ouder. Het is ook mogelijk dat er geen 

voordracht wordt gedaan. 

Wanneer drie weken na ontvangst van deze brief geen kandidaten zijn voorgedragen, betekent dit dat de betreffende 

MR geen voordracht doet. 

• Daarna worden de voorgedragen kandidaten per schoolbestuur verzameld en is het aan de GMR om tot een voordracht 

te komen van max. 1 ouder per schoolbestuur.  

• De uiteindelijke voordracht per schoolbestuur ontvangt de verkiezingscommissie van de OPR voor  

• 5 maart 2020. Deze voordracht is voorzien van een korte motivatie van de betreffende ouder. Voordrachten kunnen 
gemaild worden aan het secretariaat van de OPR;  

• Carrie Zuidema- van Esch; c.vanesch@noorderbasis.nl 

• Afhankelijk van het aantal voorgedragen kandidaten besluit de huidige OPR of er verkiezingen moeten plaatsvinden of 

dat het aantal juist is om direct in de OPR op te nemen.  

• Mocht het komen tot verkiezingen dan zal per MR een stem uitgebracht mogen worden. Er zal gewerkt gaan worden 

met stemverhoudingen per schoolbestuur, dit om na te streven dat de vertegenwoordigers in de OPR afkomstig zijn uit 

zoveel mogelijk  verschillende schoolbesturen. 

 
Indien er nu o.b.v. deze aankondiging al een voordracht is van een ouder per bestuur, kan dit direct gemeld worden bij het 

secretariaat van de OPR. c.vanesch@noorderbasis.nl  
 

LET WEL: Er moet dan wel zekerheid zijn dat alle MR-en en dus ook alle ouders en personeelsleden geïnformeerd zijn over de 

mogelijkheid om voorgedragen te worden voor de OPR. Als dat zo is, volgt er nog de instemming van de GMR van het 

schoolbestuur. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Verkiezingscommissie OPR 

 

 
Voor informatie over de ondersteuningsplanraad en haar werkzaamheden tot nu toe in SWVPO 20.01 www.passendonderwijsgroningen.nl 
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