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VANUIT DE SCHOOLLEIDING
“Regeren is vooruitzien”
De afgelopen maanden hebben we ons als schoolteam,
kinderen en ouders en MR van De Vlinder zorgvuldig
voorbereid op datgene wat ons mogelijk zou overkomen:
OBS De Vlinder
Jan Westerlaan 3

besmetting met het coronavirus. In de wetenschap dat het

0599-583477

Helaas is dat nu gebeurd. Eén van onze leerlingen is positief

virus geen onderscheid maakt.

getest op COVID-19. De leerling heeft het virus tijdens de
directie.devlinder@o2sv.nl

zomervakantie opgelopen.

www.devlinder.nl

De voorbereiding werpt nu zijn vruchten af. De gemaakte
afspraken blijken juist, de gevolgde protocollen kloppen en
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iedereen weet wat hem of haar te doen staat. De ouders
hebben goed gehandeld, het schoolteam heeft de rust
bewaard en er is open en transparant gecommuniceerd naar
alle betrokkenen. Als team en directie zijn we daar enorm
trots op!
Natuurlijk is het spannend (geweest), maar er is alle reden
om aan te nemen dat we goed bezig zijn. De GGD bevestigt
dat we ons beleid niet hoeven aan te passen.
Voor alle duidelijkheid: er is geen reden voor paniek of
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ongerustheid, want iedereen die betrokken was, heeft
gedaan wat moest worden gedaan. Daar ben ik als
schooldirecteur heel dankbaar voor.
Nogmaals wil ik benadrukken dat als iedereen de RIVM
maatregelen serieus blijft nemen en de adviezen blijft
opvolgen we het risico op besmetting zo klein mogelijk
kunnen houden.
Wij hebben alle reden om door te gaan op de weg die we zijn
ingeslagen!
Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

Terugblik
•

Bedrijfshulpverlening
Op donderdag 13 augustus vond de jaarlijkse trainingsdag voor bedrijfshulpverlening plaats. Dit
schooljaar vond de training plaats op De Clockeslach in Vlagtwedde en deze werd georganiseerd
door de heer Hans Spa. De heer Spa is eigenaar, instructeur bij ERC/NRR en BHV bij
redeenleven.nl. Meneer Alfons, juf Darja, juf Geralda, meester Jan W, juf Janet en juf Sandra
R. hebben de dag succesvol gevolgd en mogen zich weer voor een jaar BHV-er noemen. Van
harte gefeliciteerd allemaal!

•

Studieochtend PBS
Op vrijdag 14 augustus is het schoolteam onder begeleiding van Inge Reijnders bezig geweest
met het vormgeven van Positive Bahvior Support op onze school.
Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het
versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het
creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen
voorkomt.
PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken
hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd
en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. Zo zal het
bijvoorbeeld niet meer voorkomen dat een ambulante begeleider elk jaar hetzelfde verhaal
tegen de nieuwe leerkracht moet vertellen. PBS heeft al in verschillende landen goede
resultaten behaald (bron: wij-leren.nl).
Op onze school hebben wij een PBS-team dat regelmatig met mevrouw Reijnders overleg pleegt
en praktische zaken coördineert, zodat de aanpak wordt geborgd op OBS De Vlinder.
Het was een interessante bijeenkomst.

•

Over Inge Reijnders
Inge Reijnders heeft meer dan 25 jaar ervaring in onderwijsbegeleiding en jeugdhulpverlening.
Sinds 2008 werkt ze vanuit de visie van School Wide Positive Behavior Support en
pioneerde ze in Nederland met de eerste vijf (SW)PBS scholen in Drenthe. De vernieuwende
inzichten van dit project resulteerden in de Jos van Kemenade Award, zie filmpje op You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=CQdaJ_3M-2M (knip en plak deze link in Google indien u
meer informatie wilt).
In onderwijsadvies was de focus van Inge hoofdzakelijk gericht op gedragsvraagstukken en
diagnostiek. Zij heeft de overstap gemaakt naar de jeugdhulpverlening om van daaruit de
werelden van onderwijs en zorg met elkaar te verbinden. De aanpak van School Wide
Positive Behavior Support bleek daarvoor uiterst geschikt. De focus binnen PBS ligt op
positief gedrag.
Inge is onderwijskundige, orthopedagoog en GZ psycholoog en heeft tevens de PABO afgerond.
Tijdens haar loopbaan heeft ze veel aanvullende en verdiepende trainingen gevolgd, waaronder
die van School Wide Positive Behavior Support. Zij maakt deel uit van de landelijke SWPBS
netwerkgroep.
Wij zijn heel enthousiast over hoe Inge vanuit haar vrolijke houding moeilijke onderwerpen
weet te normaliseren en bespreekbaar te maken. Zij heeft inhoudelijke kennis en heel veel
ervaring in het begeleiden van teams in het traject Schoolwide Positive Behavior Support
(SWPBS).
We starten dit schooljaar met het tweede jaar van het driejarig (SW)PBS-traject.

Vooruitblik
•

Vervanging meester Jan Boonstra
Meester Jan Boonstra is in de komende tijd nog afwezig en daarom wordt hij vervangen door juf
Perla Struik op de woensdag, de donderdag en de vrijdag.

•

Even voorstellen: juf Perla
Ik ben juf Perla Struik en ik ben onlangs afgestudeerd aan de PABO. Mijn hobby’s zijn sporten
en leuke uitstapjes maken. Mijn favoriete vakken op school zijn aardrijkskunde en rekenen. Ik
kijk erg uit naar mijn periode op OBS De Vlinder en wie weet zien we elkaar gauw!

•

Vrijwilliger meester Wim Ankum
Vanaf dit schooljaar komt meester Wim Ankum vrijwilligerswerk doen bij ons op school. We zijn
erg blij dat we een ervaren meester in ons schoolteam mogen verwelkomen en wij willen
meester Wim namens deze weg heel veel plezier bij ons op school wensen. Meester Wim zal
ondersteunen in verschillende groepen en eventueel een groep overnemen.

•

Schoolkamp en schoolreis
Groep 8 gaat op kamp naar De Waddenhoeve op maandag 24 augustus, dinsdag 25 augustus
en woensdag 26 augustus. Alle ouders/verzorgers hebben de benodigde informatie ontvangen
via de leerkrachten van groep 8. Juf Sandra, meester Gert, meester Martin en meester Tom
zullen meegaan als begeleiding.

Op donderdag 27 augustus gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Alle ouders/verzorgers
hebben de benodigde informatie ontvangen via een brief die afgelopen donderdagmiddag is
gemaild.
De beide groepen 8 hebben dan de hele school voor zichzelf!
Juf Darja, meester Alfons en juf Anita ‘verheugen’ zich daar enorm op, want juf Sandra maakt
er traditiegetrouw een hele happening van!

Het wordt vast heel gezellig! Ook voor ons!

•

Luizencontrole
Vanwege het covid-19 virus wordt de luizencontrole niet gedaan. Wij rekenen op uw begrip.
Mocht u luizen constateren bij uw kind, dan willen wij u verzoeken om de leerkracht in te
lichten. De leerkracht kan dan via PARRO de mededeling naar de ouders/verzorgers doen met
het advies hun eigen kind te checken op luizen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de
informatie en zullen er geen namen worden genoemd in het bericht.

•

Informatieve ouderavonden
Op maandag en dinsdag vinden de informatieve ouderavonden plaats. Dit schooljaar
organiseren wij het anders dan andere jaren. We kunnen helaas geen ouders en verzorgers
ontvangen in de school. Uiteraard krijgt u via de mail informatie over de groep van de
leerkracht(en) van uw kind(eren). Op woensdagmiddag 2 september ontvangt u een mail en
eventueel de daarbij behorende documenten. Wellicht dat er ook documenten meegegeven
worden, maar dat leest u in de betreffende mail.

•

Wegvak voor school op 4 september afgesloten
Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Onze verkeerscoördinator, meester Loves heeft bij de
ANWB onderdelen van het programma Streetwise aangevraagd.
Op vrijdag 4 september komen er professionele instructeurs bij ons op school om
verkeerstrainingen te geven over ‘de remweg’.
Het wegvak voor de school wordt dan afgezet en gebruikt voor Streetwise. De parkeerplaats bij
de sjoelclub blijft bereikbaar vanaf de kant Vijverstraat. Het wegvak wordt afgesloten van 7.45
tot 14.00 uur. Als het onderdeel eerder is afgelopen maken we het wegvak zelf weer vrij door
de borden weg te zetten.

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

