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VANUIT DE SCHOOLLEIDING
Dit is de laatste ‘gewone’ nieuwsbrief van het schooljaar
2020-2021 en net als 2019-2020 was ook dit een bijzonder
schooljaar. We hebben veel hoogtepunten, maar ook
dieptepunten meegemaakt. De lockdown hebben we toch wel
OBS De Vlinder
Jan Westerlaan 3

als een dieptepunt ervaren, maar de heropening van de
school was geweldig. De meeste kinderen waren zo blij dat
ze weer naar school mochten, dat ze ook mij met een ‘big
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smile’ begroetten bij de ingang. ‘Goedemorgen juf Anita, ik
ben blij u weer te zien’, deed mij als schoolleider enorm
goed!
In het afgelopen schooljaar kon heel veel niet en dat was
vaak een teleurstelling, voor zowel de leerlingen als de

In deze nieuwsbrief:
Vanuit de schoolleiding
Juli augustus 2021

leerkrachten. Wat waren we blij dat wij gewoon een
schoolkamp voor de beide groepen 8 hebben kunnen
organiseren en dat de schoolreizen doorgingen voor onze
leerlingen. Dit waren zeker hoogtepunten voor ons allemaal!

o

Bedanken

Wat voor mij als schoolleider een hoogtepunt was, is het

o

Afscheid van groep 8

geweldige Sinterklaasfeest in het oude Rabobankgebouw dat

Terugblik

ik samen met de andere schoolleiders van de basisscholen in
Ter Apel heb mogen organiseren. Dit gaf een enorm gevoel

o

Musical groepen 8

van saamhorigheid, waardoor wij nu regelmatig contact

o

Kinderexpositie

hebben over allerlei zaken die we samen kunnen oppakken.

o

Activiteitendag

Vorig schooljaar eindigde ik met de volgende zin: ‘De

o

Buitenarrangement

toekomst moet uitwijzen of dit schooljaar uniek was in haar

o

Spelinstuif Moekesgat

soort of dat er nog meer schooljaren volgen die op eenzelfde

Vooruitblik augustus
o

Rapport en
informatiegids

wijze verlopen.’
Helaas verliep dit schooljaar op eenzelfde wijze, maar wij
hebben hoop dat het komende schooljaar weer als vanouds
zal zijn. We hebben geleerd van de coronapandemie, we
nemen de positieve ervaringen mee en de negatieve

o

Schoolfotograaf

o

Schoolreis en kamp

o

Boek ’n trip

Ik wens u een fijne zomervakantie en ik hoop iedereen in het

o

MUDGRUNN

nieuwe schooljaar, in goede gezondheid terug te zien!

vergeten we.

Anita Klompsma-Bolk, directeur OBS De Vlinder.

Bedanken
In ieder schooljaar zijn er mensen waar wij afscheid van moeten nemen, omdat ze hun taak
neerleggen of omdat ze op een andere school gaan werken. We willen deze mensen bedanken voor
hun inzet voor OBS De Vlinder.
Als eerste meester Gert Holman. Meester Gert gaat werken op basisschool op d’ Esch in Sellingen en
gaat zich daarnaast bovenschools inzetten voor Wetenschap & Technologie. In die hoedanigheid zullen
wij meester Gert tegenkomen binnen het openbaar Onderwijs Westerwolde.
Juf Judith Westerhof heeft een andere baan gekregen in het voortgezet onderwijs. Zij gaat werken op
het Winkler Prins in Veendam. Wij wensen jullie heel veel succes! We gaan jullie missen binnen ons
team!
Ook nemen wij afscheid van ouderraadsleden en een medezeggenschapsraadslid.
Rylana Drenth (voorzitter OR) en, Aniek Hollen (lid OR) leggen hun taak neer, maar blijven wel
verbonden aan onze school via hun kinderen die nog bij ons op school gaan.
Jens Oolders (voorzitter MR) neemt afscheid, maar is ook niet meer als ouder zichtbaar op onze school
aanwezig, want zijn dochter gaat naar het voortgezet onderwijs.

Gert, Judith, Rylana, Aniek en Jens

Afscheid van onze groep 8 leerlingen
Tikkertje op het schoolplein
De juf houdt de wacht
Laatste dagen speelkpauze
Nog eventejs groep 8
De oudsten van de school
Die alles nu wel weten
Laatste dagen van een tijd
Die nooit meer wordt vergeten
Laatste dagen basisschool
Straks uit het oog, niet uit het hart
Laatste dagen kind zijn
Tijd voor een nieuwe start

Heel veel succes in het
voortgezet onderwijs.

Juffen en meesters van
OBS De Vlinder

Terugblik
•

Musical met de groepen 8: Sabotage op het spoor!
De laatste drie weken voor de zomervakantie in de groepen 8 stonden in het teken van het
oefenen van de musical. Met hulp van ouderraadslid Rylana Drenth hebben de leerkrachten,
meester Gert, meester Martin en juf Sandra geoefend met de leerlingen.
Op maandag 5 juli konden de ouders en verzorgers van de groep 8 leerlingen meekijken via een
livestream op YouTube. Dankzij Gerald Vos van Focus Now is dit mogelijk gemaakt.

Repetitie
Sabotage op het spoor! is een feelgoodmusical boordevol humor, grappige en stoere
personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen, zodat
iedereen op het podium kan stralen.

•

Kinderexpositie met foto’s van
groep 8 in de bibliotheek
Op woensdag 23 juni 2021 heeft fotograaf
André Dümmer de expositie van de foto’s
gemaakt door onze leerlingen in de beide
groepen 8 geopend. De kinderen waren op de
activiteitenmiddag aanwezig bij het Klooster in
Ter Apel. Fotograaf André legde aan de
kinderen uit hoe je mooie en technisch goede
foto’s kunt maken in de natuur. Het resultaat is
prachtig geworden en de expositie is tot en
met woensdag 7 juli nog te bewonderen in de
bibliotheek van Ter Apel.

•

Activiteitendag groepen 1 tot en met 8
Een kleine impressie……….

•

Buitenarrangement groep 7 blauw
Op woensdag 2 juli heeft juf Nadjezjda met drie andere studenten van de NHL Stenden
Hogeschool in Emmen een buitenarrangement georganiseerd voor groep 7 blauw. De leerlingen
zijn het bos in geweest en hebben hier een speurtocht gedaan met natuuropdrachten en
rekenopdrachten over het klooster in Ter Apel. Uiteindelijk gingen alle leerlingen met een
boswachtersdiploma en de studenten met een mooi cijfer voor hun schoolopdracht naar huis.

mei hebben studenten van

•

Spelinstuif Moekesgat

Vorige week woensdag, 1 juli, hadden we een alternatieve sportdag op het Moekesgat in Ter
Apel. De campingbeheerder Ronald Hut en onze vakleerkracht Titia Deuling hebben een
stormbaan van 84 meter lang geregeld. De kinderen wisten niet wat zij zagen! Het plezier
straalde ervan af! Hieronder een aantal foto’s van deze dag.

Vooruitblik augustus
•

Rapport en informatiegids met kalender
Op woensdag 7 juli ontvangen alle kinderen een rapport. Daarnaast ontvangt ieder gezin een
informatiegids met kalender. Indien u meer exemplaren wilt, dan kunt u dat via Parro vragen
en dan kan uw oudste kind donderdag een extra exemplaar meenemen.

•

Schoolfotograaf
Op de laatste ouderavonden is er aangegeven door de ouders dat zij graag jaarlijks een
schoolfoto van hun kind zouden willen. We hebben hierover gesproken en we willen daarin
meegaan en op dinsdag 14 september en woensdag 15 september komt de schoolfotograaf op
school. Dit keer gaan we met een andere schoolfotograaf werken: Sasja Michalski.
Voor schooltijd en na schooltijd kunnen jongere broertjes en zusjes op de foto. De week ervoor
krijgt u informatie via juf Monique. Zij gaat alles organiseren en inplannen. Zet u dit alvast in
uw agenda?

•

Schoolreis en kamp
Wilt u alvast in uw agenda noteren dat de schoolreis op donderdag 2 september gepland staat
en dat het schoolkamp gepland staat op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 september (in
de kalender staat het schoolkamp verkeerd vermeld).
De informatieavond voor groep 8 wordt gedaan op maandag 13 september. Op een andere
avond dan de avond voor de groepen 1 t/m 7.

•

Boek ’n trip
Tijdens de zomeractie van www.jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven.
Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app (www.onlinebibliotheek.nl)
download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog geen lid bent van de bieb.
Deze zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan
mag je in de actieperiode 10e-books en 10 luisterboeken lezen.
Er is keuze uit duizenden boeken!
Wat houdt het samengevat in?
o

Boek ’n trip, een jeugdcampagne voor 0- tot 18-jarigen.

o

De gratis zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus.

o

Lezen via de online Bibliotheek-app (ook e-reader of online lezen kan,
maar focus op de app).

o

Maximaal 10 e-books en 10 luisterboeken per gebruiker gedurende
de actieperiode.

o

Speciale selectie zomerboeken uitgelicht per leeftijdscategorie:
0-6, 6-9, 9-12, 12-15 en 15-18.

o

Ook toegang tot de gehele jeugdcollectie.

•

MUDGRUNN
In de bijlage vindt u een brief over de
Mudgrunn in het Moekesgat op zondag 19
september aanstaande. Zie bijlage in de mail.

Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

