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VANUIT DE SCHOOLLEIDING
Inmiddels hebben we ongeveer drie weken fysiek onderwijs
kunnen geven sinds de heropening van de basisscholen.
We zijn erg hard aan het werk om de afgelopen periode in
OBS De Vlinder
Jan Westerlaan 3

beeld te krijgen, met betrekking tot het welzijn van de
kinderen en het wel of niet goed verwerkt hebben van de
leerstof. In deze maand worden in de groepen 3 t/m 8 de

0599-583477

Citotoetsen afgenomen en we zijn ook erg benieuwd wat
deze laten zien.

directie.devlinder@o2sv.nl
Op maandag 1 maart hebben wij, in een online meeting,
www.devlinder.nl

meegewerkt aan een onderzoek van de inspectie over het
kansrijk adviseren in coronatijd. Wij zijn voor dit onderzoek
geselecteerd op basis van een steekproef.

In deze nieuwsbrief:

Juf Sandra en meester Martin van de groepen 8, juf Sandra

Vanuit de schoolleiding
Maart 2021

Muller en ik waren aanwezig namens onze school. Ook was
ons bestuur vertegenwoordigd door mevrouw Prins.

o

Terugblik februari 2021

Tijdens het bezoek hebben wij onze aanpak en onderwijsvisie

o

Interne begeleiding

op het verwijzen naar het voorgezet onderwijs

o

Schoolmelk

gepresenteerd. We hebben toegelicht op welke wijze wij

o

Gruiten: schoolfruit en

kinderen begeleiden naar het voortgezet onderwijs en welke

groente

gegevens wij hiervoor gebruiken.

Verkeersexamen groep 8

De inspecteur was tevreden over hoe wij, vanuit

o

verschillende oogpunten, gegevens met betrekking tot de
leerlingen, mee laten wegen in het advies voor het
voortgezet onderwijs. Het was een interessant en inspirerend
gesprek.

Waarschijnlijk bent u ook nieuwsgierig naar hoe uw
kind(eren) zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld. In
de week van 19 april t/m 23 april staan de oudergesprekken
gepland. U ontvangt binnenkort informatie hierover via
Parro.

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

Terugblik februari 2021 Carnaval op school

Maart 2021
•

Brengen en halen van de kinderen
In de nieuwsbrief van februari 2021 hebben wij u geïnformeerd over het brengen en halen van
uw kind(eren). In deze nieuwsbrief hebben wij het dringende verzoek gedaan om uw kind(eren)
niet voor 8.20 uur op school te laten komen en niet op het plein te laten spelen.
Dit ging tot de voorjaarsvakantie redelijk goed, maar het is ons deze week opgevallen dat een
aantal kinderen al rond 8.00 uur op het schoolplein is. Wij willen u nogmaals verzoeken om dit
niet toe te laten.
Wij werken en spelen op school bewust in cohorten om de kans op eventuele besmettingen
klein te houden. Mocht er wel een besmetting zijn, dan kunnen wij dit snel in beeld krijgen,
omdat we in vaste cohorten werken. We willen dus zoveel mogelijk voorkomen dat de cohorten
voor schooltijd worden doorbroken.
Na schooltijd blijven we gespreid naar huis gaan. Ook dan willen wij u vragen om uw kinderen
niet op het schoolplein te laten spelen, maar eerst naar huis te gaan. Later op de middag kan
uw kind op het schoolplein komen spelen, maar dan valt dit niet onder de verantwoordelijkheid
van ons schoolteam.

•

Interne begeleiding
Zoals u waarschijnlijk al weet is juf Darja Gelling, onze intern begeleider, tijdelijk afwezig en
wordt zij vervangen door juf Sandra Muller.
We hebben gemeend om ook een externe deskundige voor de interne begeleiding in te huren
om juf Sandra te ondersteunen. De externe deskundige heet Marja Wouda en zij werkt bij Cedin
in Groningen. Hieronder stelt zij zich voor.
Mijn naam is Marja Wouda en vanaf 12 februari ben ik tijdelijk
werkzaam op OBS De Vlinder als intern begeleider.
Naast Sandra van Vondel vervang ik de IB-werkzaamheden van
Darja Gelling op de dinsdag en de vrijdagochtend. Samen met
de leerkrachten zorgen wij voor een zo goed mogelijke
doorstroom van de ontwikkeling van uw kind. Het is fijn om te
ervaren dat ondanks deze lastige periode, de leerkrachten zich
enorm inzetten om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.
Ik zet me met plezier in voor de komende tijd op De Vlinder.

•

Schoolmelk
Er is weer schoolmelk! Het was tijdelijk stopgezet vanwege de schoolsluiting, maar vanaf deze
week schenken wij weer (karne)melk en yoghurt. Tot 9 april kunnen de kinderen gratis drie
keer per week Schoolmelk aangeboden krijgen. 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. Wilt u uw kind een
drinkbeker meegeven? Zie hieronder voor een overzicht:
Week start
22 februari
1 maart
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april

Product
Vakantie
Melk + Karnemelk
Yoghurt
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Yoghurt

Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese
Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

•

Gruiten: schoolfruit en groente
Ook het gruiten is weer begonnen. Tot 17 april is er weer groente en/of fruit op school.
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.
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.

•

Verkeersexamen groepen 8
Vorig schooljaar is het verkeersexamen niet doorgegaan in de groepen 7. Dit schooljaar doen
de, inmiddels groep 8 leerlingen, alsnog het verkeersexamen. Op maandag 29 maart is er een
theoretisch verkeersexamen, dat digitaal zal worden afgenomen op de laptops en op woensdag
14 april zal het praktisch verkeersexamen op de fiets plaatsvinden. Te zijner tijd zullen alle
ouders/verzorgers nog aanvullende informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

