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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Zoals u weer in de kalender kunt zien, vervallen alle 

activiteiten in mei ook voor onze school. 

Gisteren is bekend geworden dat de basisscholen in 

Nederland weer open gaan vanaf maandag 11 mei. Dat is 

voor ons na de meivakantie. We zijn blij dat de kinderen 

weer naar school kunnen, maar we zijn ook alert op de 

bijbehorende zorgen. Als Openbaar Onderwijs Westerwolde 

volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de besluitvorming 

hierover. 

Hoe dit besluit vorm  gaat krijgen, daar buigen wij ons 

vandaag en morgen over. Morgenmiddag overlegt het 

schoolteam met elkaar om tot consensus te komen en ik 

hoop u aanstaande vrijdag al op de hoogte te brengen hoe 

wij het onderwijs gaan organiseren.  

Gisteren is bekend geworden dat wij, binnen onze eigen 

context, de juiste oplossing moeten vinden om te voldoen 

aan de maatregel voor het basisonderwijs die zegt dat we 

50% van de onderwijstijd moeten gaan aanbieden aan elke 

leerling. Daarin krijgt iedere school de ruimte om dit zelf in 

te gaan vullen. Er is overleg geweest met het bestuur van 

het Openbaar Onderwijs Westerwolde en op het moment van 

het schrijven van deze brief zijn de teams aan het nadenken 

over hoe het kan worden georganiseerd. 

We nemen hierbij als uitgangspunt dat we een veilige situatie 

willen creëren in- en rond het schoolgebouw. Gelukkig 

hebben wij, ondanks dat wij een grote school zijn, redelijk 

kleine groepen. Hierdoor kunnen we mogelijkheden creëren 

om de fysieke afstand van anderhalf meter tot de leerkracht 

te bewaken. De leerlingen hoeven volgens de richtlijnen van 

de RIVM geen afstand onderling te houden.  

We stellen wel nieuwe afspraken op voor ouders m.b.t. het 

halen en brengen van leerlingen, nieuwe pleinregels voor de 

leerlingen en andere hygiënemaatregelen op school en in de 

 

 

OBS De Vlinder  
Jan Westerlaan 3  

 
 

 

 
0599-583477  

 
 

 

 

directie.devlinder@o2sv.nl 
 

  

 

 
www.devlinder.nl 

  

In deze nieuwsbrief:  

• Vanuit de 

schoolleiding 

 

• Vooruitblik  

o Koningsdag 

o Citotoetsen 

o Oudergesprekken 

o Schoolreis 

o Thuisbieb 

o Digitale 

schoolkrant 

o Afscheid groep 8 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

mailto:directie.devlinder@o2sv.nl


  

  

klas. Hier willen we vanaf de eerste dag ook met de kinderen 

over praten.  

Naast de gesprekken over de nieuwe regels willen we tijd 

besteden aan gesprekken met de kinderen over deze 

uitzonderlijke tijd. Het welbevinden van de kinderen is van 

groot belang in deze situatie en onderdeel van ons 

onderwijsprogramma. Daarnaast nemen wij, in principe, als 

uitgangspunt de kernvakken: taal, lezen, spelling en 

rekenen. We willen vooral aandacht besteden aan de 

basisvaardigheden voor deze vakken. 

U begrijpt wel dat het schoolteam erg druk is met het maken 

van een voorstel voor een onderwijsprogramma en dat ik dit 

als directeur ook wil afstemmen met de MR. Wij realiseren 

ons dat het onderwijsprogramma niet alleen voor ons, maar 

ook voor u en uw kind(eren) weer wennen zal zijn.  Het is 

eerst maar een voorstel tot donderdag 20 mei 

(Hemelvaartsdag en de dag erna zijn wij vrij), want dan zal 

het kabinet weer met nieuwe informatie komen. 

Voor de ouders die werken in de ‘vitale beroepen’ en gebruik 

maken van de noodopvang gaan we kijken hoe de 

noodopvang na de meivakantie plaats kan vinden onder 

schooltijd. Voor naschoolse opvang, moet u contact opnemen 

met de kinderopvang. 

Ik wens u allen een rustige meivakantie toe, 

Anita Klompsma-Bolk 

Directeur OBS De Vlinder 



  

Vooruitblik  

• Koningsdag 

Op maandag 27 april aanstaande is Koning Willem-Alexander jarig. Dit jaar geen spulletjes 

verkopen op de vrijmarkt in Ter Apel of gitaar spelen op het Molenplein. Dit jaar vieren we 

Koningsdag thuis (voor de buis) of ‘Woningsdag’, waarbij je spullen kunt verkopen online.  

Op de site van de Gemeente Westerwolde Beweegt staan leuke ideeën voor Koningsdag mocht 

u iets willen doen met uw kinderen. 

 

• Citotoetsen 

Normaliter worden de citotoetsen binnen ons leerlingvolgsysteem aan het eind van het 

schooljaar, in juni, afgenomen. We toetsen om het niveau van het kind op dat moment te 

bepalen om daarna de onderwijsbehoefte van het kind vast te stellen om vervolgens het 

onderwijs zo optimaal af te stemmen op de individuele leerling. Zo kunnen we na de analyse 

van de citotoetsen de instructiebehoeften van de leerlingen in de groep bepalen en ons 

onderwijs daar binnen de groep op afstemmen. 

Uiteraard willen we weten hoe de leerlingen zich in de afgelopen (corona)periode hebben 

ontwikkeld. Om daar zorgvuldig mee om te gaan is het volgende besloten: 

1. We nemen de LVS E-toetsen (cito) vier weken na de start in het nieuwe schooljaar af. 

Cito zorgt dan voor een aangepaste normering. Op deze manier ontstaan er geen 

‘hiaten’ in de doorgaande lijn van de leerling. 

2. Op grond van de uitzonderlijke situatie tijdens de coronacrisis zullen er geen doublures 

plaatsvinden, tenzij dit al als mogelijke verlenging-doublure in februari met ouders is 

besproken. Deze gesprekken gaan in juni een vervolg krijgen. De leerkracht zal dan 

contact met u opnemen. 

3. Het rapport eind schooljaar 2019-2020 komt te vervallen. Er zal een aantekening op het 

rapport en in het dossier van de leerling gemaakt worden dat het rapport is uitgevallen 

door de coronacrisis. 

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u dat via PARRO kenbaar maken bij de 

leerkracht van uw kind. 

• Oudergesprekken 

Op 26 mei wordt PARRO opengezet voor alle ouders. Normaalgesproken is dit niet zo, maar wij 

kunnen ons voorstellen dat er veel ouders zijn die graag in gesprek willen met de leerkracht(en) 

over hun kind. Dit gesprek zal dan online plaatsvinden via teams. 

U kunt, indien u dit wilt, een gesprek plannen met de leerkracht(en) van uw kind(eren. 

 

• Schoolreis 

Zoals u weet hebben wij in het afgelopen schooljaar het kamp en de schoolreis aan het begin 

van het schooljaar gehad. Onze visie daarop is dat wij aan de start van het schooljaar heel erg 



  

inzetten op de groepsvorming en het scheppen van een positief klimaat binnen de zogenaamde 

‘Gouden Weken’ (Bijleveld, 2014). De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een 

basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas.  

Aangezien de situatie nog onzeker is m.b.t. de coronacrisis staat alles op ‘losse schroeven’ en 

weten wij als schoolteam nog niet of dit haalbaar is bij de start van het nieuwe schooljaar. 

Wellicht dat het schoolkamp van groep 8 en de schoolreizen van de groepen 1 tot en met 7 

worden verplaatst naar het einde van het schooljaar of dat we wellicht een andere invulling 

gaan bedenken. Uiteraard zullen wij dit met de ouderraad bespreken en wanneer er meer 

duidelijkheid is, zullen wij dit naar u, de ouders en/of verzorgers, communiceren. 

 

• Thuisbieb 

De bibliotheken van Biblionet Groningen zijn ook tot 28 april gesloten, maar stellen educatieve 

programma’s digitaal beschikbaar. De bibliotheken en uiteraard wij als schoolteam vinden het 

belangrijk dat de leesbevordering wordt gestimuleerd, want wij vinden het belangrijk dat 

kinderen ook in deze periode lekker blijven lezen. 

Elke maandagmorgen om 8.00 uur verschijnen er video’s op Bieblab, het You Tube-kanaal van 

Biblionet Groningen; op maandag kunnen de kinderen meedoen aan de online Leesclub, op 

woensdag kunnen de kinderen samen iets maken, op vrijdag kan de digitale wereld ontdekt 

worden en op zondag kunnen de kinderen chillen met één van de series die wordt aangeboden. 

De Leesclub is via de App store te downloaden (zoek op Download de Thuisbieb). Daar zijn 110 

e-books beschikbaar voor zowel volwassenen als voor de jeugd.  

 

• Digitale schoolkrant 

Aangezien het een heel bizarre periode is en we niet weten of wij deze periode gezamenlijk 

kunnen afsluiten, lijkt het ons leuk en zinvol om een digitale schoolkrant te maken voor en door 

de kinderen. 

Wij willen u vragen (en de leerkracht zal dit ook bespreken met de kinderen) om uw kind een 

stukje van maximaal een half A4-tje (maximaal 200 woorden) te schrijven al dan niet 

ondersteund met een foto. Wij zullen daar een digitale schoolkrant van maken en als 

aandenken voor de kinderen versturen naar de gezinnen van onze school. 

 

• Afscheid groep 8 

Aan het einde van elk schooljaar voert groep 8 een musical op voor de ouders. Dit is altijd een 

gezellige en theatrale avond die als afscheid van onze school wordt gezien. De leerlingen van 

groep 8 verheugen zich hier altijd enorm op. Dit schooljaar verloopt het iets anders. Juf Sandra 

(Rengers red.) heeft de rollen verdeeld en laat de kinderen thuis oefenen. Of het haalbaar is om 

de musical op te voeren, laten wij nog weten. 

 

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond, 

Schoolteam OBS De Vlinder. 


