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In deze nieuwsbrief:
Vanuit de schoolleiding
Terugblik november 2020
o

Sint Maarten

o

Impressie ‘Walk through’
met Sinterklaas en zijn
Pieten

o

Onthulling plaquette

o

Bedankje
Kinderpostzegelactie

Ik wil beginnen met een dankwoord aan alle
ouders/verzorgers die in de afgelopen weken ingepakte lege
dozen naar onze school hebben gebracht. We hebben twee
aanhangers vol met prachtig gekleurde dozen in
Sinterklaaspapier naar het oude gebouw van de Rabobank
gebracht; het werkhuis van Sinterklaas.
Een aantal weken geleden hadden we als schoolleiders van
de verschillende basisscholen in Ter Apel een online meeting.
We kregen het over de verschillende feesten die eraan zaten
te komen en hoe we hiermee om moesten gaan in deze
‘coronatijd’.
Het overleg begon met het zogenaamde sparren over het
Sinterklaasfeest en het eindigde bij het opperen van het
organiseren van een zogenaamde ‘walk through’ in het
gebouw waar vroeger de Rabobank zat.
Binnen een week zaten wij om de tafel met een
afgevaardigde van ondernemers- en handelsvereniging
Mercurius Ter Apel. Na een goed overleg, waar we met veel
enthousiasme vandaan kwamen, begon de ‘walk through’
vorm te krijgen en spraken we af dat we het gingen
organiseren.
Maar eerst moesten we overleggen met de gemeente
Westerwolde over de vraag of de ‘walk through’ toegestaan
was in verband met de coronamaatregelen. Daarna werd het
best wel spannend allemaal, want het moest uiteindelijk nog
via de jurist van de gemeente en de veiligheidsregio
Groningen, waardoor we pas een week van tevoren ‘groen
licht’ kregen.
Sinterklaas en zijn Pieten hadden inmiddels wel ingestemd
met het betrekken van het gebouw als werkhuis in deze
periode. Dat was wel een hele opluchting.

o

Verkeersveiligheid

o

Het Sinterklaasfeest

We hebben het uiteindelijk in een paar dagen georganiseerd
en wat was het een succes. De kinderen genoten zichtbaar
van de ontmoeting met Sinterklaas en zijn Pieten. Hierdoor
was het organiseren van de ‘walk through’ zeer de moeite
waard. Nu weet u dus waar alle ingepakte dozen voor waren!

o

Activiteitenmiddag

Op de volgende pagina vindt u een impressie van deze dag.

Vooruitblik december 2020

groepen 1 t/m 8
o

Kerstavond 17 december

o

Dag na kerst vrij

Ik wens iedereen een fijne Sinterklaasavond!

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

Terugblik november 2020
•

Sint Maarten
Op woensdag 11 november was het Sint Maarten en konden de kinderen van school hun mooie
zelfgemaakte lampion laten zien op het schoolplein.
Na het zingen van een Sint Maartenslied kregen de kinderen van de ouderraad een zakje snoep.
Op onze facebooksite staat een heel mooi filmpje dat is gemaakt door een ouderraadslid.

•

Impressie ‘Walk through’ met Sinterklaas en zijn Pieten

•

Onthulling Plaquette

•

Op vrijdag 27 november onthulden burgemeester Jaap Velema en de heer Jaap Spanninga uit
Ter Apel een plaquette bij onze school.
Op de plaquette staan de namen van de Joodse kinderen die in 1942 in Auschwitz zijn
omgebracht. Zij zaten allemaal op de openbare school aan de Schotslaan in Ter Apel. Met de
plaquette worden deze kinderen blijvend herinnerd. Op onze Facebooksite staan twee artikelen
over deze onthulling bij onze school.

•

Bedankje Kinderpostzegelactie
Onze school heeft meegedaan aan de
Kinderpostzegelactie die dit schooljaar als thema
heeft: Geef een veilig thuis. Elk kind heeft recht
op een veilig thuis. Helaas zijn er nog veel
kwetsbare kinderen die geen veilig thuis hebben.
Stichting Kinderpostzegels wil ieder kind een
veilig thuis bieden waar ze gelukkig kunnen
opgroeien. Stichting Kinderpostzegels draagt bij
aan het versterken van onder andere de
pleegzorg. Zij doen dit bijvoorbeeld door een
pleeggezin te helpen met verbouwen als er extra
opvangvoorzieningen gecreëerd moeten worden.
Daarnaast ondersteunt Stichting Kinderpostzegels
talloze fondsen en projecten als het
Jeugdeducatiefonds, Stichting De Vrolijkheid,
Huisje Boompje Beestje, etc. Zie voor meer
informatie de site van Stichting Kinderpostzegels,
voor kinderen door kinderen.

Vooruitblik december 2020
•

Verkeersveiligheid
In het afgelopen schooljaar hebben
we, in overleg met de ouderraad,
de papiercontainer voor de school
afgeschaft om een betere
verkeersveilige situatie te creëren.
Dat is gelukt!
Nu stoort het veel
ouder(s)/verzorger(s) dat veel
auto’s dubbel geparkeerd voor de
school staan en bij vertrek in alle
richtingen rijden. Dit levert
onveilige situaties op voor de kinderen die naar huis lopen of fietsen.
Samen met de medezeggenschapsraad, de wethouder en iemand van de Verkeerswijzer
Groningen gaan wij onderzoeken hoe wij iets aan deze situatie kunnen veranderen.
Wellicht heeft u ook ideeën en wilt u deze met ons delen. Graag ontvangen wij reacties via
directie.devlinder@o2sv.nl voor 10 december, dan kunnen wij deze meenemen in het overleg.
We kunnen nu alvast adviseren om, indien mogelijk, op de fiets of lopend naar school te
komen.

•

Het Sinterklaasfeest
Op vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest.
Wegens de coronamaatregelen heeft Sinterklaas
aangegeven dat hij dit jaar niet naar onze school kan
komen, maar zoals iedereen inmiddels weet zijn de
kinderen van de groepen 1 t/m 4 bij Sint op bezoek
geweest.
Sinterklaas en zijn Pieten laten zich vrijdag nog wel
even zien, maar ze zullen niet in school komen. Het
Sinterklaasfeest wordt in de eigen klas gevierd.
Alle kinderen zijn ’s middags om 12.00 uur vrij.

Activiteitenmiddag 1 t/m 8
Op woensdag 16 december wordt er weer een activiteitenmiddag op school georganiseerd met
als thema: de winter. De activiteit wordt in de eigen groep georganiseerd en zal door de
leerkracht zelf worden voorbereid. De leerkracht zal foto’s met u delen via PARRO.

•

Kerstavond 17 december
Op donderdagavond 17 december hebben wij traditiegetrouw de kerstviering op school. Het zal
dit jaar iets anders gaan dan andere jaren i.v.m. de coronamaatregelen. U hoeft dit schooljaar
geen eten te maken voor school. De ouderraad is in overleg met verschillende
horecaondernemers in Ter Apel om een driegangen kerstmenu samen te stellen.

Daarnaast verwachten wij de groepen op gespreide onderstaande tijden op deze avond.

•

•

De groepen 1 t/m 4 hebben de kerstviering van 17.30 uur tot 18.30 uur.

•

De groepen 5 t/m 8 hebben de kerstviering van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Dag na kerst zijn de kinderen vrij
Op vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij in verband met een margedag. De kerstvakantie
start dan voor de kinderen.
Het is vakantie van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari 2021.
We verwachten alle leerlingen terug te zien op maandag 4 januari 2021!

Het schoolteam wil iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig en vooral gezond 2021 wensen!

