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VANUIT DE SCHOOLLEIDING
We gaan na de meivakantie de laatste periode van dit
schooljaar in. Meestal zit deze periode vol met leuke, en
interessante activiteiten. Op de kalender kunt u zien dat deze
vrijwel leeg is en dat onder andere de Vlindermarkt en de
OBS De Vlinder
Jan Westerlaan 3
0599-583477
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inloopochtend er niet op staan. Helaas is dat nog niet
mogelijk, maar we hopen volgend schooljaar wel.
De nieuwsbrief is deze keer dus meer een terugblik met
foto’s op activiteiten in de klas. We hebben naast de focus op
de basisvakken taal, lezen, spelling en rekenen ook veel

www.devlinder.nl

leuke activiteiten gedaan met onze leerlingen in de afgelopen
weken. Op deze manier houden wij balans tussen de
cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze
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leerlingen.
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versoepelen van de coronamaatregelen op school.
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We merken op dit moment dat iedereen coronamoe is en
terug wil naar ‘normaal’ lesgeven, waarin je niet steeds hoeft
na te denken over de maatregelen in en buiten de school.
Toch blijven wij elkaar erop wijzen, want we zijn er nog (net)
niet. We hopen dat dit na de zomervakantie niet meer nodig
is.
Deze week, of volgende week ontvangen wij sneltesten op
school. Deze sneltesten worden verdeeld onder alle
teamleden en kunnen ingezet worden als er geen klachten

zijn en leerkrachten toch willen testen. Bij klachten moet er
altijd een test bij de GGD worden gedaan.
In de vorige brief heb ik u beloofd om u op de hoogte te
houden van het Nationaal Programma Onderwijs (hierna
NPO). Het NPO richt zich op het herstel en de ontwikkeling
van het onderwijs tijdens en na de coronacrisis.
Na de meivakantie gaat het schoolteam samen overleggen
over de inzet van de middelen die beschikbaar komen. We
maken een schoolscan op basis van de ambities in ons
schoolplan, de trendanalyses naar aanleiding van de
Citotoetsen en de resultaten uit ZIEN!
De schoolscan zorgt er onder andere voor dat we zicht
krijgen op de cognitieve ontwikkeling en de sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen en wat dit
betekent op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel
niveau.
Als we dit in beeld hebben, kunnen we kiezen uit interventies
die staan op een zogenaamde menukaart van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze interventies
zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bewezen in
de onderwijspraktijk. De keuzes die wij maken, moeten voor
een duurzame ontwikkeling zorgen in onze school en breed
gedragen worden door het schoolteam en de
medezeggenschapsraad.
Na de zomervakanties kunnen wij de interventies gaan
inzetten gedurende een periode van twee schooljaren.
Daarna zullen wij de effecten moeten evalueren en ons
hierover moeten verantwoorden.
Zodra wij onze interventies (speerpunten) hebben bepaald,
zullen we deze eerst voorleggen aan de
medezeggenschapsraad, voordat deze naar het
schoolbestuur worden gecommuniceerd.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier!
Anita Klompsma-Bolk, directeur OBS De Vlinder.

Vlinderkrant (terugblik) april 2021
•

Paasbrunch
De traditionele Paasbrunch was weer goed georganiseerd door de ouderraad en het was erg
gezellig in de klas. Het was een mooie afsluiting voor het Paasweekend.

•

1 aprilgrap
De Paasbrunch viel op 1 april en wat is er
leuker dan een aprilgrap? De leerkrachten
hadden het volgende gecommuniceerd:
‘Per donderdag 1 april zijn wij genoodzaakt
om de kinderen een eigen handdoek of
gastendoek mee te laten nemen. Sinds de
coronapandemie zijn de kosten 5x hoger
door het gebruik van papieren handdoekjes.
We hopen op uw begrip. Dit is uiteraard een
tijdelijke oplossing, maar op dit moment
noodzakelijk.’
De reacties waren hilarisch, want bijna alle kinderen hadden een (hand)doek meegenomen!

•

Eindtoets Cito
De leerlingen van groep 8 hebben dinsdag 20 april en woensdag 21 april de eindtoets van Cito
gemaakt. Dit is voor veel kinderen een spannende dag en daarom doen de leerkrachten er alles
aan om de kinderen zo relaxed mogelijk deze dagen te laten beleven.
De kinderen gingen o.a. knallend de toets in. Ze mochten allemaal een ballon kapot prikken op
hun eigen tafel. Via een filmpje werd er afgeteld en met een daverende knal gingen de kinderen
aan de toets beginnen. Een prachtige start van de dag! De afsluiting was samen patat eten!

•

Blindspot
De leerlingen van groep 5 hebben kortgeleden een les gehad van twee professionals van
Trafficskills over de dode hoek bij o.a. vrachtauto’s. De dode hoek kan veel gevaren
opleveren voor fietsers. Door deze les kunnen de kinderen de gevaren herkennen. De kinderen
hebben geleerd waar ze zich moeten opstellen in de buurt van zwaar verkeer. Op de site van
www.trafficskills.nl kunt u samen met uw kind nog meer oefenen om gevaarlijke situaties te
herkennen. Op de site kunt u linksonder op de homepage klikken op ‘test je Trafficskills’.

•

Pareltje in groep 1/2
Soms doet een speelsituatie je ergens aan denken. De schoonmaakster zag na schooltijd dit
speeltafereel en dacht: ‘Dit doet mij denken aan een foto.’ Vervolgens appte ze deze twee
onderstaande foto’s in de groepsapp. De vraag blijft of de kinderen die dit hebben gebouwd ook
deze foto in hun hoofd hadden. Verbluffend toch?! En je weet het maar nooit!

•

Teamuitje
Op donderdagavond 1 april hadden wij als team een online
teamuitje in de vorm van een pubquiz met een borrelhap
van brasserie en lunchroom Enjoy. Het thema was het jaar
2020! Er werd een tijdelijke app aangemaakt waarin
opmerkingen en frustraties over de vragen werden geuit en
het advies was: ‘Als je het niet weet, kies dan B.’ Soms was
het antwoord per toeval ook nog B.
Een aantal collega’s was erg fanatiek met hun gezin, want
het hele gezin mocht meedoen, maar er kon maar één de
winnaar zijn en dat was onze vrijwillige onderwijsassistent
Belinda Pasveer. Zij ging er met de hoofdprijs vandoor en
dat was een heerlijk eetbaar pakket van onze plaatselijke
markt! Nogmaals gefeliciteerd, Belinda en wij willen
Margriet Wiebrands, onze administratief medewerker
bedanken voor de goede organisatie van deze avond!

•

‘De Uitdaging’ met de groepen 7 en 8
Op donderdag 22 april was Ina Habing van de bibliotheek op school bij groep 7 om ‘De
uitdaging af te sluiten.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben de afgelopen 7 weken veel boeken gelezen en
hier allerlei verschillende opdrachten bij gemaakt (o.a. strips maken over het verhaal, een
nieuwe omslag ontwerpen of een gedicht omzetten in een lied).
De uitdaging was om een vooraf afgesproken aantal boeken te lezen. Als beloning kregen de
kinderen zogenaamde ‘Story Cubes’. ‘Story Cubes’ zijn dobbelstenen die allerlei ideeën
bevatten om een verhaal of gedicht mee te schrijven.

•

Verkeersexamen groepen 8
Het verkeersexamen wordt normaalgesproken in groep 7 afgenomen, maar door de
coronapandemie kon dat vorig schooljaar niet doorgaan. Daarom hebben alle leerlingen
van de groepen 8 in de afgelopen periode een theorie- en praktijkexamen afgelegd. Alle
leerlingen zijn geslaagd.

•

Muziekles
Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen (wetenschappelijk
onderzoek toont dit keer op keer aan). Het bevordert de ontwikkeling van o.a. het brein en
van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek op de basisschool is daarom erg belangrijk.
Op onze school is juf Dian Snijder de muziekcoördinator en zij zorgt ervoor dat het
muziekonderwijs onder de aandacht blijft bij het team. Ze houdt in de gaten of alle
domeinen vanuit de Stichting Leerplan Ontwikkeling m.b.t. muziek worden aangeboden in
de verschillende groepen en daarnaast onderhoudt zij contacten met Kunstenschool ZG.
Meester Rutger van Kunstenschool ZG komt regelmatig een muziekles geven en in de
laatste periode met name in de groepen 5 t/m 8. De kinderen vinden dit altijd erg leuk.
De muziekles vindt in het speellokaal of, straks als het mooi weer is, buiten plaats.

•

Koningsspelen
Donderdag 22 april en vrijdag 23 april hebben
wij de Koningsspelen gehouden op school. De
vakleerkrachten gym hadden een heel mooi
parcours in de gymzaal uitgezet waar de
groepen 1 t/m 4 op konden spelen. De
kinderen waren continu in beweging.
Op het schoolplein was het Zweeds loopspel
uitgezet met beweegopdrachten. De kinderen
waren bloedfanatiek bezig. Het was een groot succes!

Groepen 1 t/m 4
Bobbelbaan in de gymzaal bij onze school

Groepen 5, 6 en 7 groen
Zweeds loopspel met beweegopdrachten
op het schoolplein

Groepen 7 blauw en 8
Zweeds loopspel met beweegopdrachten
op het schoolplein

Vlindernieuws mei 2021
•

Veiligheidsmonitor
Vrijdag aanstaande ontvangt u een link en een code via de mail met het verzoek om de
Veiligheidsmonitor PO (PO staat voor Primair Onderwijs) in te vullen.
De Veiligheidsmonitor helpt onze school om de (sociale) veiligheid voor onze leerlingen te
monitoren. De Veiligheidsmonitor omvat vragenlijsten voor de leerlingen, de ouders, de
teamleden en de directeur.
Deelname aan deze Veiligheidsmonitor is gratis, omdat deze beschikbaar wordt gesteld door het
ministerie van OCW. Als school ontvangen wij een uitgebreide rapportage die ons inzicht geeft
in hoe iedereen die wordt bevraagd de (sociale) veiligheid ervaart op onze school. We
waarderen het enorm als u de tijd neemt en de Veiligheidsmonitor invult. U kunt deze tot en
met vrijdag 28 mei invullen.

•

Tekenfund
Op verzoek van de ouderraad gaan we binnenkort een start maken met Tekenfund. Tekenfund
is een creatieve geldinzamelactie voor onderwijs en kinderopvang. Ongeveer twee jaar geleden
hebben wij ook meegedaan en veel ouders hadden achteraf spijt dat ze niets hadden besteld,
omdat het resultaat vaak heel mooi was.
De kinderen maken een leuke tekening (wij koppelen deze actie aan het thema kunst) en
ouders en andere familieleden kunnen van die tekening leuke artikelen (mokken, placemats,
wenskaarten e.d.) bestellen in het webwinkeltje van het kind. De opbrengst gaat naar de
school. De ouderraad laat ons nog weten waar het geld aan wordt besteed. Meer informatie
volgt na de meivakantie.

•

Schoolfotograaf
Tijdens de laatste ouderavond (voor de coronapandemie) is de wens aangegeven door de
ouders om elk schooljaar een schoolfoto van de kinderen te maken. Op dinsdag 11 mei komt
daarom de schoolfotograaf op school. Alle kinderen kunnen dan individueel op de foto en er
wordt dan een samengestelde groepsfoto (collage van de groep) gemaakt. We willen
overleggen met foto Koch om de beide groepen 8 wel als groep op de foto te zetten. Nadere
informatie volgt nog via Parro. We overwegen om in september opnieuw schoolfoto’s te maken
en dan ieder jaar opnieuw in september.

•

Rapport
Tijdens de laatste ouderavond (voor de coronapandemie) is ook het rapport van de kinderen
besproken. Het ouderportaal werkt niet zoals het ons is beloofd door ParnasSys. We hebben
allerlei overleggen gehad, maar we krijgen het niet voor elkaar dat alle methodegebonden
cijfers op de juiste manier worden geïmporteerd in het ouderportaal (heeft te maken met de

overeenkomsten tussen de uitgeverijen en ParnasSys). Een aantal leerkrachten is druk aan het
onderzoeken wat we nu gaan doen. Voor het einde van het schooljaar krijgt u hier meer
informatie over.

•

Uitdelen uitnodigingen
Wellicht zijn veel ouder(s) of verzorger(s) niet meer op de hoogte van de algemene regel dat
uitnodigingen voor een verjaardag niet worden uitgedeeld in de klas of op het schoolplein. Dit
doen wij om teleurstellingen te voorkomen bij kinderen die nooit worden uitgenodigd.

•

Groepen 8 na de meivakantie verder als één cohort
De leerlingen in de groepen 8 gaan afscheid nemen en het is belangrijk om deze periode op
een fijne manier met elkaar af te sluiten. Sommige kinderen zijn hier echt aan toe en anderen
vinden dit spannend.
De kinderen van de beide groepen 8 hebben aangegeven dat zij het onderlinge contact met
elkaar missen. Ze spelen thuis wel samen, maar op school is zelfs het spelen op het schoolplein
gescheiden. Na overleg hebben wij besloten om er één cohort van te maken. Dit betekent dat
de groepen mogen mengen, bijvoorbeeld het spelen op het schoolplein. Uiteraard blijven de
coronamaatregelen nog steeds van toepassing, maar de beide groepen 8 worden één cohort.

•

Vloeren in de was
In de meivakantie worden alle vloeren weer in de was gezet en er zal een aantal muren gesaust
worden in de gangen. Na de meivakantie kunnen we dan weer in een frisse en schone school
starten.

Wij wensen iedereen een fijne en zonnige meivakantie

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

