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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

We gaan de laatste zes weken van het schooljaar in en dit is 

altijd een gezellige periode die draait om het afronden van de 

leerstof en het uitzien naar de zomervakantie. 

Het is sinds dit weekend prachtig weer en we zien dat 

iedereen hier vrolijker van wordt. De kinderen spelen meer 

buiten en er komen meer kinderen op de fiets naar school. 

Hier zijn we heel blij mee! Fietsen en lopend naar school 

komen, blijven wij stimuleren en we hopen u ook!  

Wel wil ik u vragen om uw kind niet te vroeg naar school te 

sturen, want tot de zomervakantie werken wij nog in 

cohorten. Cohorten zijn belangrijk, want als er een 

besmetting plaatsvindt in een cohort en het cohort is niet 

doorbroken dan weten we ook wie er in quarantaine moeten. 

Uiteraard weten wij dat kinderen ook thuis samen spelen en 

samen naar de BSO gaan, maar toch willen wij u vragen om 

u op school hieraan te houden. Dit is in het belang van uw 

kind(eren) en in het belang van de leerkracht(en). 

De scores van de Eindtoets van Cito van de groep 8-

leerlingen zijn binnen en alle ouders en kinderen weten de 

scores van hun kind.  

We zijn heel trots op alle kinderen. Ze hebben allemaal 

gepresteerd naar hun mogelijkheden en samen hebben ze 

gescoord op het landelijke gemiddelde. Als Vlinderteam zijn 

we hier erg blij mee. Eén van de leerlingen heeft zelfs de 

maximale score van 550 behaald. Dit is wel een bijzondere 

vermelding waard! 

Een eindtoets is een momentopname en zegt niet alles over 

een kind. We nemen in het advies naar het vervolgonderwijs 

ook de prestaties in de afgelopen jaren mee, de werkhouding 

en motivatie, het leervermogen en ook wat een kind zelf wil 

en kan. Waar we vooral op hopen is dat ieder kind een 

passende plek krijgt in het voortgezet onderwijs.  

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Anita Klompsma-Bolk. 
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In deze nieuwsbrief:  

Vanuit de schoolleiding 

 

Terugblik mei 2021 
• Activiteitenmiddag 
• Ambulance op school  
• Politieagente op school  
• Les Frans in groepen 8 
• Werken met 3D-printer 

 

Juni 2021 
• Inzet schoolteam volgend 

schooljaar 
• Activiteitenmiddag 
• Studiedag 14 juni vrij 
• Grote rekendag 
• Oudergesprekken 
• Spelinstuif als alternatief 

voor de sportdag 
• Audit 
• Afscheid groep 8 
• Studiedag 9 juli vrij 
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Terugblik mei 2021  

• Activiteitenmiddag  

Op dinsdag 11 mei hebben alle kinderen gewerkt aan Tekenfund. Het thema was kunst op 

school. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ambulance op school bij de groepen 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 werd in de afgelopen weken 

gewerkt over het thema "hulpverlening". In het 

kader van dit thema kregen deze groepen bezoek 

van twee ambulancebroeders in een echte 

ambulance. Alle leerlingen mochten een rondje 

door de ambulance lopen en daarna kregen ze de 

kans om vragen te stellen. Als verrassing kreeg 

elke leerling een mooie kleurplaat, een vouwwerkje 

en een nieuwe pen in de vorm van een spuit.  

Wij willen Mark Oolders hiervoor hartelijk danken! 



  

• Politieagente op school bij de groepen 1 en 2 

Op vrijdag 28 mei kwam de politie op bezoek in de 

groepen 1, 2 geel en rood. De politieagente die ons 

bezocht, heeft verteld wat ze allemaal bij zich heeft 

tijdens haar dienst. De kinderen mochten de 

wapenstok, de handboeien en zelfs een kogel 

vasthouden en bekijken.  

De kinderen hebben de agente vervolgens laten zien 

wat ze allemaal hebben gemaakt bij het thema 

‘hulpverlening’. De kinderen hebben een liedje voor 

de agente gezongen die ze geleerd hebben tijdens de 

muzieklessen en daarna gingen de kinderen de 

woorden van woordenschat aan de politieagente 

uitgeleggen. De agente was zeer onder de indruk van 

wat de kinderen allemaal al wisten over het thema 

hulpverlening!  

Uiteindelijk werd de juf nog gearresteerd door de kinderen uit de klas en in de handboeien 

geslagen. Dit vonden de kinderen wel héééél grappig. Gelukkig was het niet echt! 

Wij willen Susan Stenneberg heel hartelijk danken voor haar bezoek en uitleg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

• Les Frans in de groepen 8  

Op donderdag 27 mei kregen alle kinderen van groep 8 een les Frans op school. Meneer 

Batekele, die ook de vader is van vier van onze leerlingen, had ons beloofd om een keer een 

Franse les te verzorgen op school. De heer Batekele werkt op het Carmelcollege en geeft daar 

Franse les.  

De heer Batekele heeft uitgelegd dat de Franse taal, de vijfde wereldtaal is en daarom wordt 

gegeven in het voortgezet onderwijs. De les werd in de Franse taal geopend. Daarna leerden de 

kinderen hoe ze zichzelf konden voorstellen in de Franse taal. Verder leerden ze tellen in het 

Frans. Uiteraard werd er ook een Frans liedje geleerd waarop ook werd gedanst. Om de doelen 

van de les te checken werd het geheel afgesloten met een Kahoot (quiz).  

De kinderen hebben goed opgelet en meegedaan. Het was een heel leuke les!  

We willen de heer Batekele hartelijk danken voor de inzet en de moeite die hij heeft genomen 

om een les Frans te verzorgen bij onze leerlingen in beide groepen 8! 

 

 

 

 



  

• Werken met de 3D-printer in groep 8. 

In de komende periode gaan de beide groepen 8 aan 

de slag als echte ontwerpers. Met hulp van het 

online CAD-programma Tinkercad leren ze de 

basisvaardigheden van het creëren van een eigen 

3D-ontwerp. In de afgelopen week heeft meester 

Gert een start gemaakt met de kinderen. Deze 

vonden het erg interessant en ze waren erg 

betrokken bij de les. 

 

Door creatief te denken zijn de kinderen op een onderzoekende en ontdekkende manier zichzelf 

aan het voorbereiden op een toekomst, waarin de techniek en de 3D-printer een steeds 

belangrijkere rol zal gaan spelen. Groep 8 heeft er zin in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Juni 2021  

• Inzet schoolteam volgend schooljaar 

De formatie voor volgend schooljaar is bekend. In het onderstaande schema ziet u welke juf of 

meester op welke dag is ingepland bij de groep(en) van uw kind(eren).  

Zoals u weet is juf Melissa nog niet weer begonnen en we weten op dit moment nog niet of zij 

na de zomervakantie weer kan starten. Indien juf Melissa niet start, zal juf Perla haar blijven 

vervangen. Daarnaast is meester Jan Boonstra ook nog niet begonnen met werken. Indien 

meester Jan niet start, zal hij vervangen worden door meester Wim. 

Juf Darja is aan het opbouwen en we hopen dat zij in het nieuwe schooljaar haar 

werkzaamheden kan oppakken. Zij zal blijven samenwerken met juf Sandra Muller. 

Meester Jan Waalkens zal op de maandag, de dinsdag en de woensdag kinderen begeleiden die 

extra ondersteuning nodig hebben op de basisvakken.  

Groep 1/2 rood  juf Thecla maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

    juf Marlies vrijdag 

Groep 1/2 geel  juf Marlies maandag, dinsdag 

    juf Dian woensdag, donderdag, vrijdag 

Groep 3   juf Janet maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

    juf Sandra M. woensdag 

Groep 4   juf Guusje maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  

    meester Jan B. woensdag 

Groep 5   juf Annemiek maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 

    meester Jan B. dinsdag 

Groep 6   juf Geralda dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

    meester Jan B. maandag 

Groep 7 paars  juf Mirella de hele week 

Groep 7 oranje  juf Melissa de hele week 

Groep 8 blauw  meester Martin maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag* 

Groep 8 groen  juf Sandra R. maandag, dinsdag, woensdag, donderdag* 

 

* Groepen 8 samen 

  



  

• Activiteitenmiddag 

Op woensdag 9 juni hebben wij onze laatste activiteitenmiddag staan. Deze dag werken we 

over het thema: ‘Op reis’. 

We hopen er een heel gezellige dag van te maken! 

 

• Studiedag vrij 

Op maandag 14 juni zijn alle kinderen vrij, want wij hebben dan een studiedag samen als 

schoolteam. Deze studiedag zal in het teken staan van onder andere het Nationaal Programma 

Onderwijs. 

 

• Grote Rekendag 

Onze rekencoördinatoren meester Jan Waalkens en juf Sandra Rengers hebben weer een mooie 

Grote Rekendag voorbereid met het schoolteam. Op woensdag 23 juni staat de hele dag in het 

teken van reken– en wiskundeonderwijs. Het thema van de Grote Rekendag dit jaar is: Op 

rekenreis! Tijdens deze dag gaan de leerlingen vooral onderzoekend rekenen. 

 

• Oudergesprekken 

Op maandag 14 juni wordt PARRO opengezet voor ouders/verzorgers die door de leerkracht 

uitgenodigd worden voor een oudergesprek. Wij kunnen ons voorstellen dat er meer ouders zijn 

die ook graag in gesprek willen met de leerkracht(en) over hun kind. Dit is altijd mogelijk, maar 

dan moet u zelf contact leggen met de leerkracht via Parro. 

 

• Spelinstuif als alternatieve voor de sportdag  

Onze jaarlijkse sportdag zal dit jaar niet op de ‘gewone’ manier gehouden kunnen worden. Maar 

helemaal niet door laten gaan is dit jaar eigenlijk geen optie. De vakleerkrachten gymnastiek 

zijn druk bezig geweest om een mooi alternatief te vinden. Dat is gelukt!  

De alternatieve sportdag zal plaatsvinden op de camping ‘Moekesgat’. In week 26 (28 juni t/m 2 

juli) worden alle groepen binnen de cohorten van onze school uitgenodigd om deel te nemen. 

Om teleurstellingen te voorkomen, willen wij u informeren over het feit dat toeschouwers niet 

welkom zijn en geweerd zullen worden bij de activiteit. Wij willen groepsvorming rondom deze 

activiteit vermijden i.v.m. de coronamaatregelen. Op donderdag 1 juli gaan de groepen 1 t/m 7 

groen naar de spelinstuif. Op vrijdag 2 juli gaan de groepen 7 blauw en groepen 8 heen. Meer 

informatie over de alternatieve sportdag, ontvangt u via Parro. 

 

• Audit 

Op vrijdag 25 juni en op maandag 28 juni zal de heer Jan Timmer van Bureau Meesterschap 

een audit doen bij ons op school. Een audit heeft als doel om de kwaliteiten en de 

ontwikkelruimte van een school goed in beeld te brengen, om van daaruit systematisch te 

blijven werken aan de onderwijskwaliteit op school. Er wordt geauditeerd vanuit een vastgesteld 



  

kader dat gebaseerd is op de indicatoren die de inspectie van onderwijs gebruikt om een school 

te beoordelen.  

We hebben als school een zelfevaluatie ingevuld en deze wordt naast het auditrapport gelegd. 

We zijn benieuwd of ons beeld overeenkomt met dat van de auditor en waar wij ons onderwijs 

kunnen verbeteren. 

 

• Afscheid groep 8 

De laatste periode voor de leerlingen van groep 8 op onze school is aangebroken. Aan het einde 

van elk schooljaar voert groep 8 een musical op voor de ouders. Dit schooljaar wordt er net als 

vorig schooljaar een film gemaakt van de musical. We hoopten vorig schooljaar dat we aan het 

begin van dit schooljaar een filmavond konden houden met een barbecue, maar helaas was dit 

niet mogelijk. 

We hopen dat dit wellicht in het komende schooljaar wel kan. Dan maken we er een soort 

reünie van. Juf Sandra en meester Martin kijken wat er mogelijk is. 

Daarnaast zullen de leerkrachten in de laatste schoolweek speciale (traditionele) momenten 

inlassen voor de groepen 8 om de basisschoolperiode op een leuke manier af te sluiten met 

elkaar. De ouders worden op de hoogte gehouden via Parro. 

 

• Studiedag vrij 

Op vrijdag 9 juli 2021 zijn de leerlingen de hele dag vrij in verband met een studiedag. Deze 

studiedag staat in het teken van het afronden van de administratie en het opruimen van de 

school. Het is tevens de start van de zomervakantie.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolteam OBS De Vlinder. 


