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VANUIT DE SCHOOLLEIDING
Het schooljaar 2019-2020 is heel anders verlopen dan wij als
schoolteam voor ogen hadden. Er is enorm hard gewerkt aan
de doelstellingen die in het schooljaarplan van 2019-2020
zijn gesteld, maar op 16 maart 2020 kreeg het schooljaar
OBS De Vlinder
Jan Westerlaan 3

een heel andere wending door de zogenaamde ‘intelligente
lockdown’ die werd ingesteld door de regering, omdat de
hele wereld verzeild was geraakt in de coronacrisis.
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De coronacrisis beïnvloedt ons leven van alledag tot op
heden en dat geldt ook zeker voor het onderwijs. Onze
school werd gesloten op 16 maart 2020 en mocht

www.devlinder.nl

gedeeltelijk weer open op maandag 11 mei 2020. In de
tussentijd verzorgde het schoolteam de noodopvang en werd
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er onderwijs op afstand gegeven. Daarnaast is er een
document ‘heropening school’ geschreven en zijn er
lesroosters gemaakt, waarbij in vaste cohorten werd
gewerkt.
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Het schoolteam heeft zich heel flexibel en wendbaar
opgesteld ten aanzien van het organiseren van het onderwijs
op afstand. Dit bleek uit het aanpassingsvermogen van het
schoolteam ten aanzien van het verzorgen van onderwijs op
afstand en de leerbaarheid met betrekking tot de
digitalisering die nodig was om het onderwijs op afstand te
realiseren. Ieder teamlid wilde digitale tools uitproberen als
Teams, Meet.jit.si, Zoom, Gynzy, etc. De digitalisering ging
‘in vogelvlucht’ en na ongeveer twee weken had het
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schoolteam haar ‘draai’ gevonden en was er rust in het
schoolteam in deze nogal verwarrende tijd.
Op maandag 8 juni mochten we eindelijk helemaal open. Een
spannende tijd waaruit is gebleken dat kinderen zich snel
aanpassen aan de nieuwe regels, het desinfecteren van de
handen bij binnenkomst, het wassen van de handen
gedurende dag, het hoesten en niezen in de elleboog en het
proberen van het zo goed mogelijk in acht te nemen van de
anderhalve meter afstand tot de leerkracht.

We weten niet wat de toekomst brengt; het einde van de
coronacrisis is nog niet echt in zicht.
In deze onzekere tijden worden wij als schoolteam
gedwongen om wendbaar te zijn, ons aan te passen aan de
protocollen vanuit het Ministerie van Onderwijs Cultuur en
Wetenschap.
Wat we wel weten is, dat het schoolteam in staat is gebleken
om te anticiperen op deze veranderende omstandigheden in
onze samenleving en op onze school en ook in staat is om
daar een ‘veilige weg’ in te vinden samen met onze
leerlingen. De toekomst moet uitwijzen of dit een uniek
schooljaar was in haar soort of dat er nog meer schooljaren
volgen die op eenzelfde wijze verlopen.
Bovenstaande tekst komt overeen met het voorwoord in het
schooljaarverslag 2019-2020 van onze school en u snapt wel
dat het voorwoord anders is dan andere jaren.
Ik wens een ieder een heel fijne zomervakantie met de wens
dat iedereen in goede gezondheid blijft!

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

Terugblik
•

Bedanken van de OR en de MR
Het was een ongewoon en bijzonder schooljaar waarin veel flexibiliteit van het team, de
ouders/verzorgers en de leerlingen werd gevraagd. Naast de mooie samenwerking met de
ouders/verzorgers willen wij in het bijzonder de ouderraad (hierna OR) en de
medezeggenschapsraad (hierna MR) bedanken voor hun inzet het afgelopen schooljaar.
De OR heeft veel flexibiliteit laten zien en veel activiteiten moesten in het tweede halfjaar
worden afgelast of aangepast. Wij danken hen voor de grote betrokkenheid en de inzet, waarbij
mooie dingen tot stand zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld een presentje voor alle leerlingen
tijdens het thuisonderwijs. Erg leuke verrassing!
We nemen dit schooljaar afscheid van drie ouderraadsleden: Esther Nijmanting, Mirjam Oolders
en Eta Pors. Namens alle teamleden danken we deze dames nogmaals voor hun jarenlange
inzet als ouderraadslid van onze school!

Bedankt Esther, Mirjam en Eta!
Van de MR werd dit jaar ook net even wat meer gevraagd dan andere jaren. Iedereen moest
snel schakelen naar het thuisonderwijs en vervolgens weer naar het heropenen van de scholen
en dat moest besproken worden met de MR.
De MR-leden hebben meegedacht en de ouderpopulatie vertegenwoordigt tijdens het tot stand
komen van het plotseling veranderende beleid tijdens deze periode. Er werd op heel korte
termijn overleg ingepland en samen met de leerkrachtengeleding en de directie werden er snel
beslissingen genomen. Wij zijn hen hier heel dankbaar voor!
•

Informatiegids met activiteitenkalender
Afgelopen woensdag is de informatiegids met daarin de activiteitenkalender meegegeven aan
de leerlingen; één informatiegids per gezin. Wij begrijpen dat sommige gezinnen meer
informatiegidsen nodig hebben en dat is geen probleem. U kunt een PARRO-bericht sturen naar
de leerkracht en dan ontvangt u een (extra) gids.

•

Schoolfotograaf
Foto Koch is op dinsdag 16 juni op school geweest om de schoolfoto’s te maken. In verband
met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra voorzorgmaatregelen genomen om zo
de gezondheid en de veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen
waarborgen. Alle leerlingen zijn afzonderlijk op de foto gekomen.
Foto Koch heeft daarnaast per groep een collage samengesteld. Wij begrijpen dat het

ontzettend jammer is dat er veel leerlingen niet op de foto zijn gekomen vanwege
ziekmeldingen omtrent het coronavirus, maar dat is overmacht. We hopen dat volgend
schooljaar de situatie weer ‘normaal’ is.
Nog even ter informatie
o

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.

o

U heeft het inlogkaartje via de leerkracht ontvangen. Op de inlogkaart vindt u een uniek
inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er
staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt, ontvangt u van
Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.

o

U kunt eenvoudig betalen middels IDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner),
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.

o

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een
mooie keuze uit kunt maken.

o

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de vernieuwde
pose geldt dat deze alleen met een witte achtergrond besteld kan worden, en natuurlijk
wel in zwart/wit, sepia of kleur.

•

Muziekles buiten
In de afgelopen weken kwamen meester Rutger en juf Mariëlle van de Kunstenschool ZG weer
muziekles geven op school. Dit gebeurde buiten op het grasveld voor de gymzaal. We hebben
van de nood een deugd gemaakt en het was ook nog eens zeer geslaagd. De kinderen vonden
het prachtig evenals de muziekdocenten om buiten met muziek bezig te zijn.

•

Laatste schoolweek vrijdag 3 juli vrij
De laatste schoolweek zag er anders uit dan we gewend zijn. Donderdag 2 juli was de laatste
schooldag en is de zomervakantie begonnen. We hopen alle kinderen op maandag 17 augustus
weer te ontmoeten op school!

•

Afscheid leerlingen
Aan het einde van het schooljaar nemen we altijd afscheid van leerlingen. Uiteraard van de
groep 8 leerlingen, maar ook van leerlingen die gaan verhuizen of naar een andere school gaan.
Wij willen Rowan, Amy, Elyse, Lucas en Demi heel veel succes wensen op hun nieuwe
school!

•

Groep 8
Groep 8 heeft een heel intensieve en gezellige periode achter de rug en zit middenin het proces
van afscheid nemen.
De afgelopen weken heeft juf Sandra met ondersteuning van juf Titia en ouderraadslid Rylana
Drenth heel veel werk verzet met de kinderen van groep 8 om de musical: ‘De Diamantroof’ van
Spotlight Musical Productions, in te studeren.
Dinsdagmiddag was ‘het uur van de waarheid’ en werden er opnames gemaakt door Gerald Vos
van Focus now. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan en gedroegen zich echt als
acteurs en actrices en het lijkt een zeer mooie film te worden. We zien er naar uit!

De leerlingen hebben als afsluiting gezamenlijk patat gegeten op school.
Afgelopen woensdag 1 juli heeft groep 8 een barbecue gehad op camping Moekesgat. De sfeer
was erg goed; er werd gezwommen, op springkussens gespeeld, gegeten en gekletst. Aan het
einde van de avond heeft iedereen nog heerlijk bij het kampvuur gezeten en marshmallows
geroosterd.

Aansluitend zijn de kinderen naar school gegaan. Ze hebben daar verstoppertje gespeeld, film
gekeken met wat lekkers. Uiteindelijk is er, door de gezelligheid, van het slapen niet veel
terechtgekomen.

Donderdagmorgen kregen ze om 07.00 uur een
ontbijt aangeboden door de ouderraad, waarbij ook
afscheid genomen werd van de leerkrachten. Als
verrassing hebben de kinderen van groep 8 op het
dak van de school een medley van de musical
gezongen. Dit in aanwezigheid van ouders en
leerkrachten. Vervolgens fietsten de leerlingen van
groep 8 om 08.00 uur letterlijk de school uit door
een erehaag van de ouders en leerkrachten.

Als schoolteam willen wij alle groep 8 leerlingen heel veel succes wensen in het voortgezet
onderwijs.
Alisha, Beau, Daan, Demy, Duuk, Jara, Jelte, Kai, Kelly, Marijn, Mario, Max, Naomi,
Romy, Sam, Siënna, Stijn, Teuntje, Tracy, Vera.

Vooruitblik
Informatie schooljaar 2020-2021
•

Inzet formatie personeel
In het komende schooljaar wordt de formatie uitgebreid met twee dagen in groep 8. Dit
betekent dat we groep 8 vijf dagen kunnen splitsen. We kunnen daarom meester Gert Holman
verwelkomen in ons schoolteam. Gert Holman zal op de donderdag en de vrijdag werken naast
zowel meester Martin als juf Sandra.
Vanuit het verleden is de wens vanuit de ouder(s) en de kinderen geweest om de groep samen
te houden als één groep. We denken een ‘gulden’ middenweg te hebben gevonden door de
groep als één groep te beschouwen t.a.v. de pauzes, het schoolkamp, de musical, uitstapjes en
dergelijke, maar op onder andere de kernvakken willen we de groep splitsen om tegemoet te
komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. U snapt wel dat de aandacht makkelijker is te
verdelen over 16 leerlingen dan over 32 leerlingen. We gaan voor goed onderwijs voor ieder
kind en proberen de groepen zo klein mogelijk te houden, ondanks dat we een redelijk grote
school zijn.
Zoals u inmiddels wel weet is meester Jan Boonstra nog ziek. Wij hopen dat hij gauw weer
hersteld is en dat we hem weer mogen ontmoeten op school. Na de zomervakantie zal, indien
nodig, meester Jan worden vervangen. Dit zal dan in groep 3 zijn op de woensdag en op
donderdag en vrijdag in groep 6.

•

Papiercontainer
Er is besloten dat we met ingang van het nieuwe schooljaar geen oud papier meer zullen
verzamelen. Eén van de redenen was de lage opbrengst en daarnaast speelt ook het blokkeren
van het zicht op het plein mee en de straat mee.

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

