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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Wat was het even weer spannend in de aanloop naar de 

persconferentie van de afgelopen week. Onderwijsminister 

Slob heeft wel gezegd dat er geen totale sluiting van het 

onderwijs meer gaat komen, maar je weet het maar nooit in 

deze coronacrisis. ‘Fingers crossed’, want een sluiting is het 

laatste wat wij willen als onderwijzend personeel! 

Het corona-effect door de sluiting van de scholen in maart 

heeft zowel positieve als negatieve effecten. Het positieve 

effect is dat de leerkrachten en de leerlingen veerkracht 

hebben laten zien in bepaalde elementen van het digitale 

onderwijs. Daar hebben we veel van geleerd als schoolteam. 

Een negatief effect is dat een aantal leerlingen door de 

sluiting en vervolgens door de coronamaatregelen thuis was 

en instructie heeft misgelopen en daardoor een 

leerachterstand ontwikkelt.  

Het allerbelangrijkste is gewoon dat kinderen zoveel mogelijk 

naar school gaan, omdat ze de instructie van de leerkrachten 

nodig hebben. Er gaat niets boven gewone lessen in de klas. 

 

Onderwijs op afstand is een noodoplossing, maar onderwijs 

gaat ook over de sociale opvoeding van kinderen en dat 

gebeurt veelal op school en vooral in de klas.  

 

Eén van kernwaarden van De Vlinder is ‘de ontmoeting’ en 

daar kunnen kinderen niet zonder en ook de volwassenen 

kunnen niet zonder. Dat zien we ook bij het ophalen van de 

kinderen na schooltijd.  

Sommige ouder(s)/verzorger(s) staan al om 13.45 uur voor 

de school gezellig te socializen. We hebben hier alle begrip 

voor, maar het baart ons ook zorgen, omdat we zien dat er 

geen afstand wordt gehouden. 

‘Wat als er wel een besmetting plaatsvindt en wij te maken 

krijgen met een corona-uitbraak?’ 

In de afgelopen week hebben we ons protocol ‘coronacrisis’ 

opnieuw besproken en we hebben onder andere besloten dat 

externen die de school binnenkomen mondkapjes moeten 
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gaan dragen (hier heeft u al een bericht over gehad via 

Parro). We hebben ook besproken dat het schoolteam bij 

‘beweging’ in de school wellicht ook een mondkapje kan gaan 

dragen. Het schoolteam hoeft deze niet te dragen, maar we 

onderzoeken het wel. Het protocol coronacrisis is op te 

vragen via het mailadres: directie.devlinder@o2sv.nl. 

In deze bizarre tijd, waarin we nadenken over het wel of niet 

dragen van een mondkapje op school, vergeten we weleens 

dat er ook kinderen ernstig ziek zijn en dan niet van het 

coronavirus. We willen als schoolteam aandacht besteden 

aan Kika (kinderen kankervrij).  

Binnen het vakgebied ‘goed burgerschap’ leren wij onze 

leerlingen dat er kinderen ernstig ziek zijn en dat we een 

maatschappelijk belang hebben bij onderzoek naar 

kinderkanker. Elke week zijn er 10 kinderen die kanker 

krijgen, waarvan 25% gaat overlijden. Wij kunnen helpen 

door acties te steunen voor Kika. Een ouder van onze school, 

Mary Sassen, is bezig met zo’n actie voor Kika en verderop in 

deze nieuwsbrief staat hier meer over.  

Naast al de serieuze zaken die hierboven beschreven staan, 

hebben we het heel leuk op school en gaan de 

ontwikkelingen op alle niveaus gewoon verder en wat er ook 

gebeurt, we willen als het even kan fijn naar school!  

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar! 

 

Anita Klompsma-Bolk 

Directeur OBS De Vlinder 

mailto:directie.devlinder@o2sv.nl


  

Terugblik oktober 2020  

 Kinderboekenweek 

Vanwege de coronamaatregelen heeft er geen gezamenlijke opening van de Kinderboekenweek 

plaatsgevonden en ook geen gezamenlijke afsluiting. Desondanks is er veel aandacht besteed 

aan de Kinderboekenweek op groepsniveau. Zo hebben alle groepen aandacht besteed aan het 

thema: En toen? De hele school is gestart met het gedicht van de Kinderboekenweek: ‘In de 

bieb staan tijdmachines’ en het lied van de Kinderboekenweek: ‘Tijdmachine’ werd 

ingestudeerd. En uiteraard werd er veel gelezen over het thema (o.a. over de watersnoodramp 

in 1953, de televisie van vroeger, tijdscapsules) en natuurlijk werd er ook geknutseld. Onder 

andere het werken over ridders was wel een favoriet onderwerp binnen dit thema. 

De taalcoördinatoren, juf Melissa Stel en juf Mirella Stevens en de leescoördinator, meester 

Martin Loves, hebben de Kinderboekenweek samen met het schoolteam voorbereid. Zij hebben 

o.a. ‘De Boekenboost’ geregeld, waardoor we veel nieuwe boeken rondom het thema van de 

Kinderboekenweek konden aanbieden aan de kinderen. De Kinderboekenweek is altijd succesvol 

en hieronder vindt u een kleine impressie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeruzalema dance challenge op OBS De Vlinder 

Wij willen iedereen een ‘hart onder de riem steken’ in de strijd tegen het coronavirus. Het is 

belangrijk dat we positief blijven en ons aan de algemeen geldende richtlijnen houden! 

In de week voor de herfstvakantie hebben wij met alle groepen de populaire dans ‘Jerusalema’ 

geoefend in de groep. Op vrijdag 9 oktober heeft Gerald Vos van Focus Now opnames gemaakt 

en de film die daarvan is gemaakt, staat op onze Facebooksite. 

Het lied waarop gedanst wordt is geschreven door de Zuidafrikaan Kgaugelo Moagi (Master KG) 



  

en gezongen door zangeres Noncebo Zikode in 2019, voordat wereldwijd de coronacrisis 

uitbrak. Oorspronkelijk is het een kerkelijk gospellied met dance. Maar een jaar later is het de 

meest gedownloade muziek ter wereld en is het ontstaan van een wereldwijde Dance Challence 

een feit.  

De meeste mensen weten niet wat ze zingen, maar het is muziek die je bijblijft. Dat is 

waarschijnlijk ook de reden dat deze dans een symbolische waarde in de strijd tegen het 

coronavirus is geworden. 

De Jerusalema Dance Challenge werd gedanst door monniken in Italië, verplegers in Zweden, 

soldaten in Ghana, mensenrechtenadvocaten in Zimbabwe, Christiano Ronaldo, Treant 

ziekenhuizen, Kloosterheerd Ter Apel en nu ook door ons, OBS De Vlinder. Het filmpje heeft al 

meer dan 15.000 mensen bereikt! 

 

 Open podium groep 4 

Het open podium van groep 4 vond plaats op vrijdag 9 oktober.  

De groepen 1 t/m 3 hebben mee kunnen genieten in de hal van de 

school. Er werd gezongen, gedanst, met instrumenten muziek 

gemaakt…kortom: Het was een heel erg leuk optreden!  

We misten wel de toeschouwers van buiten, maar gelukkig is er 

PARRO. Alle ouder(s)/verzorger(s) hebben filmpjes ontvangen van het 

prachtige en bruisende optreden van groep 4! 

 

 Activiteitenmiddag 

Woensdagmiddag 21 oktober 2020 stond de activiteitenmiddag vooral in het teken van 

kunstenaars Keith Haring, Corneille, Kandinsky, Werkman, Magritte, Jan van Goyen, Jacob van 

Ruysdael en de net overleden ontwerper Jan de Bouvrie. Daarnaast kwam meester Rutger van 

Kunstenschool ZG op school om niet gangbare instrumenten aan te bieden en daar les in te 

geven, bijvoorbeeld de viool. Kinderen konden zich opgeven voor deze workshop. 

Juf Guusje en juf Dian die onze cultuurcoördinatoren zijn, hebben deze dag samen met het 

team en meester Rutger voorbereid en na afloop een kleine expositie ingericht in de hal van de 

school. Het resultaat is prachtig. Hieronder een kleine impressie. 

   

   



  

November 2020  

 Schoolmelk 

Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen de kinderen gratis drie keer per week 

Schoolmelk aangeboden! De school is namelijk ingeloot om komend schooljaar Schoolmelk te 

ontvangen. Indien uw kind geen zuivel mag, dan gaan wij er vanuit dat u dit heeft gemeld bij 

de leerkracht(en).  

Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden 

door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes dat valt 

binnen de Schijf van Vijf.  

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in:  

o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.  

o 20 weken, 3 dagen per week. 

o Zuivel beschikbaar voor elk kind.  

o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school. Dit zal in sommige weken 

halfvolle melk/karnemelk zijn. In deze weken hoeft u geen drinken mee te geven. In andere 

weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. Zie hieronder voor een overzicht: 

Week start Product 

2 november Melk + Karnemelk 

9 november Melk + Karnemelk 

16 november Melk + Karnemelk 

23 november Yoghurt 

30 november Melk + Karnemelk 

7 december Melk + Karnemelk 

14 december Melk + Karnemelk 

21 december Vakantie 

28 december Vakantie 

4 januari Yoghurt 

11 januari Melk + Karnemelk 

18 januari Melk + Karnemelk 

25 januari Melk + Karnemelk 

1 februari Yoghurt 

8 februari Melk + Karnemelk 

15 februari Melk + Karnemelk 

22 februari Vakantie 

1 maart Melk + Karnemelk 

8 maart Yoghurt 

15 maart Melk + Karnemelk 

22 maart Melk + Karnemelk 

29 maart Melk + Karnemelk 

5 april Yoghurt 



  

Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese 

Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

 

Wij verzoeken u om een lege drinkbeker (liefst met deksel) mee te geven op dinsdag, 

woensdag en donderdag. 

 Gruiten: schoolfruit en groente 

Van 11 november t/m 17 april starten we weer met Gruiten op school! 

EU-schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende 

basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle 

leerlingen en helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie. 

Nederland neemt in schooljaar 2020-2021 voor het twaalfde jaar deel aan de Europese 

schoolfruitregeling.  

De regeling heeft als doel: 

o Het eten van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren. 

o Kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren. 

o De afzet van groente en fruit te bevorderen. 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit in opdracht van het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Wij willen u vragen om op woensdag, donderdag en vrijdag alleen één of twee broodjes mee te 

geven aan uw kind(eren) en een beker. Op deze dagen geven wij fruit/groente en zuivel in de 

eigen beker. Wij gaan de kinderen op deze dagen stimuleren om naast de zuivel water te 

drinken naast de zuivel. 

Op maandag en dinsdag hopen wij dat u uw kind(eren) ook groente en fruit meegeeft om de 

verschillende smaken en structuren van groente en fruit te ontwikkelen als een dagelijkse 

gewoonte. 

 Nationaal schoolontbijt 

Op donderdag 5 november hebben wij onze traditionele schoolontbijt op school. Deze ochtend 

hoeft er thuis niet worden ontbeten, want dan eten we gezamenlijk in de klas. 

Ieder schooljaar wordt het ontbijtpakket samengesteld volgens de richtlijnen van het 

Voedingscentrum. Wel zal het dit schooljaar iets anders gaan dan andere jaren, omdat we 

hebben besloten om geen ouderraad of externe voorlezers in de school te halen in verband met 

de coronamaatregelen. De ouderraad zal op woensdag na schooltijd, alles klaarzetten voor het 

ontbijt op donderdagochtend. 

 

 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-29367.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-29367.html


  

 Week van de mediawijsheid 

Op vrijdag 6 november start de week van de mediawijsheid. Als school besteden wij in de 

groepen 7 en de groepen 8 onder andere aandacht aan Whatsapp. Wat zet je wel in een 

groepsapp en wat niet? We maken afspraken wat we wel leuk vinden en wat we niet leuk 

vinden en hangen deze op in de klas. Daarnaast doen we mee aan het spel: MediaMasters. 

MediaMasters is een gratis ‘serious game’ over de kansen en gevaren van (digitale) media, 

speciaal voor groep 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over 

mediawijsheid. Als klas gaan we meespelen en strijden we om de titel: ‘Meest mediawijze klas 

van Nederland’. Net als duizenden andere klassen in Nederland hopen wij hoog te eindigen of 

de titel te winnen! 

 

 

 

 

 Open podium groep 1-2 en open podium groep 8 

Op vrijdag 6 november en op vrijdag 20 november vinden er weer open podia plaats op school. 

Helaas zal dit nog zonder ouder(s), opa(s) en oma(s) zijn, maar de leerkrachten zullen u foto’s 

en eventueel filmpjes sturen. 

 

 Sint Maarten 

Op woensdag 11 november is het Sint Maarten. We gaan met alle leerlingen een lampion 

maken op school. De gemeente Westerwolde heeft op haar website informatie gezet over Sint 

Maarten. Even kort samengevat: Kinderen mogen Sint Maarten lopen met inachtneming van de 

anderhalf meter bij de deur. Voor mensen niet mee willen doen, wordt gevraagd om 

bijvoorbeeld een briefje op de deur te hangen en mensen die wel meedoen, zouden een lampion 

of windlicht bij de voordeur kunnen zetten. Als ouder maakt u uiteraard zelf de keuze of uw 

kind wel of niet gaat lopen ’s avonds.  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://ernstleeftink.wordpress.com/2017/11/07/11-november-is-de-dag-sint-maarten-in-groningen/&psig=AOvVaw3KHRJ6VOJozksYBuzouCOV&ust=1604155728721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC7__rH3OwCFQAAAAAdAAAAABAD


  

 Spelinloop groep 1 

De spelinloop in groep 1 gaat ook dit keer niet door. We hopen op betere tijden, maar voorlopig 

vinden er geen spelinlopen plaats op school. 

 

 Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen Alle kinderen mogen meedoen 

Uw kind wil graag op een sport? Of op dans- of muziekles? Wanneer hiervoor thuis te 

weinig geld is kunt u via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een vergoeding krijgen. 

Wij werken als school samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur! 

We vinden het belangrijk dat alle kinderen op onze school aan sport en/of cultuur kunnen doen! 

Sporten, dansen, muziek maken of creatief bezig zijn is goed voor uw kind, maar is soms te 

duur voor gezinnen met een laag inkomen. Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur maken 

we het mogelijk dat kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige 

gezinnen kunnen meedoen. Dit kan door een aanvraag te doen via onze 

intermediair/contactpersoon op school, juf Titia Deuling. U kunt een afspraak met haar maken 

via het mailadres t.deuling@o2sv.nl of op maandag en dinsdag naar school bellen. 

Het Jeugdfonds betaalt vervolgens het lesgeld of de contributie rechtstreeks aan de 

sportvereniging of cultuuraanbieder. In sommige gevallen kunt u ook een aanvullende 

waardebon voor sportkleding, attributen of de huur van een instrument krijgen. U kunt de 

ouderkaart die meegestuurd is via de mail alvast invullen en meenemen naar juf Titia Deuling. 

De ouderkaart staat vanaf 2 november ook op de website onder ‘Laatste nieuws’. 

Meer informatie is te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen. 

 

 OOW-café 

Het Openbaar Onderwijs Westerwolde is altijd in ontwikkeling en we zoeken binnen ons 

strategisch beleid naar gezamenlijke ontwikkelingen, waarbij we met elkaar en van elkaar 

kunnen leren. Dit schooljaar richten wij ons op Wetenschap & Techniek. Alle scholen zijn hier 

binnen de methoden al mee bezig, maar we gaan dit schooljaar gezamenlijk verdieping zoeken 

binnen dit onderwerp. Op elke school is een coördinator Wetenschap & Techniek. In ons 

schoolteam heeft Geralda van der Zwaag deze taak op zich genomen. Zij werkt samen met 

twee andere collega’s (Marlies Bols en Sandra Muller) die gezamenlijk de kwaliteitscirkel 

Wereldoriëntatie vormen. Een aantal vakken heeft raakvlakken met elkaar en binnen deze 

kwaliteitscirkel wordt onderzocht hoe we deze vakken zoveel mogelijk geïntegreerd kunnen 

oppakken, waarbij wij het aanleren van een onderzoekende houding bij onze leerlingen centraal 

stellen. De onderzoekende houding is één van 21e -eeuwse vaardigheden die kinderen moeten 

ontwikkelen op school. 

 

 Keuze voortgezet onderwijs 

Ook dit schooljaar gaan de groep 8 leerlingen zich samen met hun ouders oriënteren op het 

voortgezet onderwijs. Vanwege de coronamaatregelen is het belangrijk om de informatie op de 

mailto:t.deuling@o2sv.nl
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen


  

sites van de scholen in de gaten te houden. Voor meer informatie kunt u terecht op: 

https://www.rsgterapel.nl of https://www.esdalcollege.nl of https://emmen.voterra.nl  of 

https://www.carmelemmen.nl of https://www.hondsrugcollege.nl. 

 

 Onthulling plaquette 

Al ruim een schooljaar ben ik in overleg met de heer Spanninga en de heer Katz om een 

herdenkingsplaquette te plaatsen bij onze school. Deze plaquette is ter nagedachtenis aan 

leerlingen die in de Tweede Wereldoorlog op de openbare lagere school zaten. De onthulling van 

deze plaquette is gepland op vrijdag 27 november. Wij hopen dat deze onthulling, desnoods in 

kleine kring, plaats kan vinden.  

 

 Kika 

Zoals in de inleiding al wordt genoemd, doen wij mee aan een actie om geld in te zamelen voor 

Kika via de hulp van Mary Sassen-Kooijman, ouder van onze school. 

Op maandag 16 november krijgt ieder gezin (via oudste kind) een intekenlijst mee om stollen 

en kerstboompjes (zogenaamde Conica’s) te verkopen in familiekring. Op vrijdag 27 november 

komt mevrouw Sassen de lijsten ophalen bij school. 

Vervolgens kan iedereen zelf de bestelling ophalen bij Bloem4You in Ter Apel. Op het formulier 

dat uw kind meekrijgt, staat dit uitgebreider uitgelegd.  

 

 De nationale voorleeswedstrijd 

In de Kinderboekenweek is er veel aandacht besteed aan het lezen. In de groepen 7 en 8 zijn er 

groepswedstrijden gehouden en daar zijn van iedere groep twee leerlingen overgebleven die 

meestrijden voor de titel schoolkampioen OBS De Vlinder 2020. 

Op vrijdag 27 november aanstaande vindt de finale plaats in de hal van de school en zullen we 

weten wie als schoolkampioen ons gaat vertegenwoordigen op gemeentelijk niveau en wie weet 

mag dit ook op provinciaal niveau of uiteindelijk op landelijk niveau. Je weet het maar nooit, 

maar we richten ons eerst op het kampioenschap op school. Wordt vervolgd! 

 

 Sinterklaasfeest 

Het is nog vroeg, maar hoe eerder we vragen, hoe beter we ons kunnen voorbereiden. 

Voor een ‘geheime’ Sinterklaasactiviteit hebben wij heel veel ‘nep’ - cadeautjes nodig. U zou 

ons daarbij kunnen helpen door een lege doos in (Sinterklaas)papier in te pakken en deze mee 

te geven aan uw kind(eren). Alle maten zijn goed èn hoe meer, hoe mooier en uiteraard zijn 

heel grote ingepakte dozen enorm welkom! We zouden deze graag voor 20 november willen 

ontvangen op school. 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolteam OBS De Vlinder. 

https://www.rsgterapel.nl/
https://www.esdalcollege.nl/
https://emmen.voterra.nl/
https://www.carmelemmen.nl/
https://www.hondsrugcollege.nl/

