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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Normaalgesproken denken we bij groei en krimp aan de 

economie en met betrekking tot een school aan 

leerlingenaantallen, personele bezetting, ruimtebehoefte, 

enzovoort. Tegenwoordig associëren wij groei en krimp 

vooral met COVID-19-besmettingen en de 

coronamaatregelen. 

De media heeft dagelijks aandacht voor de groei en de krimp 

rondom dit thema. Wij zien als schoolteam ook het verband 

met de werkgelegenheid of gelegenheid om te werken en dat 

raakt dagelijks onze school.  

 

Ouder(s)/verzorger(s) bellen ons regelmatig om te 

overleggen of hun kind, dat verkoudheidsklachten heeft, 

naar school mag, want als kinderen niet naar school of naar 

de opvang mogen, hebben ouder(s)/verzorger(s) weinig tot 

geen gelegenheid om te werken. Daarnaast zien wij dat de 

spanningen in huis soms hoog oplopen wanneer kinderen 

niet naar school kunnen, omdat ouder(s)/verzorger(s) zich in 

alle bochten moeten wringen om opvang te regelen en vaak 

toch thuis moeten blijven. 

 

Deze coronacrisis raakt gezinssituaties, maar ook ons 

schoolteam. Het levert werkdruk op, want we hebben steeds 

meer te maken met onderbezetting. Onze leerkrachten 

hebben ook een gezinssituatie, waarin zij te maken krijgen 

met corona-gerelateerde klachten en er soms voor moeten 

kiezen om niet naar school te gaan en thuis te blijven.  

Wij realiseren ons dat we een voorbeeldfunctie hebben als 

schoolteam en ons aan de coronamaatregelen moeten 

houden, maar dat het wel een zware dobber is voor ons om 

steeds de juiste beslissingen te nemen.  

 

Bij de vorige nieuwsbrief heb ik beslisbomen meegestuurd, 

maar vandaag zit er een vernieuwde beslisboom bij deze 

nieuwsbrief, zie bijlage.  

De richtlijnen van het RIVM zijn dat kinderen met 

verkoudheden, zonder koorts en benauwdheid, naar school 
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mogen. De beslisboom die u nu in de bijlage heeft 

ontvangen, kunt u van boven naar beneden doorlopen en op 

grond daarvan beslissen of uw kind naar school kan of niet.  

 

Afgelopen maandag was er opnieuw een persconferentie, 

waarin duidelijk werd dat we als maatschappij opnieuw in 

een ernstige situatie verkeren. Het wordt een spannende tijd, 

ook voor ons schoolteam. U weet dat we met een tekort aan 

invalkrachten zitten in het basisonderwijs en dat geldt ook 

voor OOW. Tot nu toe lukt het nog steeds om invalproblemen 

op te lossen, maar er kan een moment komen dat we toch 

een groep naar huis moeten sturen. Dat is absoluut niet wat 

we willen en we buigen ons als directies en bestuur van OOW 

over hoe we de continuïteit van het onderwijs kunnen blijven 

garanderen.  

 

Met begrip voor elkaar en geduld met betrekking tot de 

coronacrisis hoop ik dat de krimp rondom de verspreiding 

van het virus gauw doorzet en we minder druk ervaren op 

alle fronten. 

 

Anita Klompsma-Bolk 

Directeur OBS De Vlinder 



  

Terugblik september 2020  

• Bezoek bestuur openbaar Onderwijs Westerwolde 

Op donderdag 10 september heeft ons bestuur een bezoek gebracht aan onze school. Zij 

hebben onze beleidsdocumenten bekeken, gesproken met het schoolteam over de afgelopen 

periode en het bestuur heeft alle groepen bezocht. Het was mooi om te zien dat we samen een 

mooie school hebben en dat we daar als schoolteam en bestuur trots op zijn. 

 

• Ventilatiesysteem op OBS De Vlinder 

Ons gebouw is ongeveer 13 jaar oud en heeft een modern ventilatiesysteem. Ons schoolbestuur 

heeft alle scholen laten checken om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen. Ons 

ventilatiesysteem voldoet aan de eisen.  

Wij doen er alles aan om de luchtkwaliteit in ons schoolgebouw zo optimaal mogelijk te houden. 

Ons systeem is zo ingericht dat ramen en deuren niet open hoeven, maar toch hebben wij 

besloten om voor schooltijd, tijdens de pauzes en na schooltijd te ventileren met open ramen. 

 

• Juf Mirella getrouwd 

Juf Mirella is op vrijdag 25 september getrouwd met Jasper Stevens. De hele klas was ’s 

middags uitgenodigd in het Veenpark. We willen juf Mirella en haar man heel veel geluk  

wensen in hun huwelijk! Hieronder volgt een kleine impressie van de huwelijksdag. 

  

   

  



  

Oktober 2020  

• De Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek 2020 gaat dit jaar over geschiedenis. Het thema is: ‘En toen?’  

De Kinderboekenweek duurt van 30 september t/m 9 oktober 2020. De Kinderboekenweek 

wordt dit jaar in de klas geopend in plaats van op het schoolplein. Tijdens de Kinderboekenweek 

gaan we terug in de tijd. We lezen boeken die de geschiedenis tastbaar maken. Door het lezen 

van spannende verhalen over ridders, over het leven in de oudheid of hoe het was in de 

wereldoorlog verkennen de kinderen het verleden.  

Onze leescoördinator meester Martin en onze taalcoördinatoren juf Melissa en juf Mirella zijn 

druk bezig geweest met de voorbereidingen en hebben heel veel boeken de school in gehaald 

onder andere via Boekenboost, zie onze Facebookpagina. 

We duiken in de Middeleeuwen, gaan aan de slag met de tijdlijn van geschiedenis en we gaan 

heel veel lezen. De afsluiting van de Kinderboekenweek 2020 vindt plaats op vrijdag 9 oktober. 

 

• Schoolfonds: vrijwillige ouderbijdrage 

De eerste kamer heeft op 7 juli 2020 de initiatiefwet van GroenLinks en SP aangenomen waarin 

staat dat leerlingen nooit mogen worden uitgesloten van activiteiten die de school organiseert, 

ook als ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Een school mag 

een leerling bijvoorbeeld niet thuislaten bij een schoolreisje als de ouderbijdrage niet betaald is.  

Wij zijn blij met deze wet, want we willen niemand uitsluiten. 

De ouderraad beheert het schoolfonds en maakt zich wel zorgen als ouder(s)/verzorger(s) het 

schoolfonds niet betalen. Alleen als iedereen betaalt, kan de ouderbijdrage zo laag mogelijk 

blijven en blijft het mogelijk om schoolreisjes en dergelijke te bekostigen. 

De ouderraad geeft altijd de mogelijkheid om in termijnen te betalen en ook is er een 

mogelijkheid om via Stichting Leergeld de ouderbijdrage te betalen. Mocht u meer informatie 

willen, dan kunt u contact opnemen met de heer Oolders (penningmeester van de OR, zie 

informatiegids) of met juf Anita Klompsma (directeur). 

 

• Klassenbezoeken 

In de komende periode worden er klassenbezoeken gedaan door juf Darja en juf Anita. In elke 

klas wordt een observatie gedaan waarin wordt gekeken naar het pedagogisch klimaat en 

effectieve instructie. Een klassenbezoek wordt altijd nabesproken en het doel is om de kwaliteit 

van het onderwijs te bespreken en om de doorgaande lijn binnen de school te bewaken. 

 

• RSG KidsRUN  

Helaas gaat de RSG KidsRUN op dinsdag 6 oktober niet door. Deze is afgelast in verband met 

de coronamaatregelen. 

 



  

• Spelinloop groep 2 vervalt 

Vanwege de coronamaatregelen vervalt donderdag 8 oktober de spelinloop voor groep 2. De 

leerkrachten zijn aan het nadenken over hoe we ouder(s)/verzorger(s) toch een kijkje in de klas 

kunnen gunnen. We komen er nog op terug. 

 

• Open podium groep 4 

Op vrijdag 9 oktober aanstaande heeft groep 4 het open podium. Zolang we nog rekening 

moeten houden met de coronamaatregelen vinden we het niet verantwoord om het open 

podium uit te voeren in aanwezigheid van ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. De kinderen van 

groep 4 zullen daarom op 9 oktober optreden voor de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3. 

Uiteraard gaan we foto’s en wellicht een filmpje delen via Parro en indien mogelijk ook via onze 

Facebookpagina. Dit is afhankelijk van welke kinderen wel of niet op social media mogen van 

hun ouder(s)/verzorger(s). In Parro kunt u aangeven of u wel of niet wilt dat uw kind op social 

media komt. 

 

• Activiteitenmiddag  

Op woensdagmiddag 21 oktober hebben wij onze traditionele activiteitenmiddag. Deze gaat 

gewoon door, maar dan zonder extra hulp van ouders, verzorgers en opa’s en oma’s. Wel zal 

meester Rutger van Kunstenschool ZG komen om muziekles geven. Meester Rutger zal op deze 

middag een les met blaasinstrumenten aanbieden. 

 

• Oudergesprekken 

Op dinsdag 29 september is Parro opengezet voor het plannen van de startgesprekken voor dit 

schooljaar. Vanwege de coronamaatregelen gaan we het dit schooljaar anders organiseren en 

hierover heeft u maandag een mail ontvangen met daarin een brief. 

 

• Studiedag 

Op woensdag 28 oktober hebben wij als schoolteam een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag 

vrij. 

 

• Herfstvakantie 

Het is vakantie van maandag 12 oktober 2020 tot en  

met vrijdag 16 oktober 2020. De school is deze week  

gesloten. We verwachten alle leerlingen terug op  

school op maandag 19 oktober 2020. 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolteam OBS De Vlinder. 


