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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

“Kom voor sfeer, ontmoet, ontdek en leer!” 

Bovenstaande ‘kreet’ is de leus van onze school. Naast deze 

leus heeft onze school ook een heus schoollied gekregen. 

Niet zomaar een schoollied, maar een Vlinderlied speciaal 

geschreven door de Groninger zanger-tekstschrijver Alex 

Vissering (zie www.alexvissering.nl). We hopen dat we dit 

schooljaar het lied aan alle ouder(s) en verzorger(s) kunnen 

presenteren onder begeleiding van Alex Vissering. 

Het schooljaar is alweer een week oud en we vinden het zo 

fijn dat we niet meer in cohorten hoeven werken. Het geeft 

wat meer vrijheid voor onze leerlingen en dat schept sfeer en 

gezelligheid op school. We kunnen en durven langzamerhand 

weer wat meer gezamenlijke activiteiten op te pakken. 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we de 

informatieavonden en de spelinloop voor de groepen 1 en 2 

weer gaan oppakken, zo coronaproof als mogelijk is. 

Uiteraard staat en valt dat met ons en uw gedrag. Ik ga er 

vanuit dat dit moet kunnen en gaat lukken.  

Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen in onze school. Zo zijn we 

gestart met het inrichten van een technieklokaal. Daarnaast 

zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte 

Junior en we hebben een nieuwe methode voor 

wereldoriëntatie met wetenschap en techniek erin: De 

Zaken. 

Alles om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk 

aan te bieden volgens de nieuwste inzichten.  

Voor nu wens ik al onze leerlingen en hun ouder(s) en 

verzorger(s) een heel succesvol schooljaar toe. 

 

Anita Klompsma-Bolk 

Directeur OBS De Vlinder 
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September 2021  

• De Gouden Weken 

De Gouden Weken zijn goed gestart. Zeker voor de groepen 8 die in de eerste week al een 

fantastische middag hebben gehad in het Moekesgat. (Met dank aan Ronald Hut, de beheerder 

van Moekesgat en met dank aan onze vakleerkracht Titia Deuling.) 

In de Gouden Weken werken alle leerkrachten aan de groepsvorming. Het proces van 

groepsvorming begint na een zomervakantie weer helemaal opnieuw. De leerlingen moeten 

opnieuw aan elkaar wennen, ook aan de leerkrachten en ze zijn elkaar in deze fase aan het 

verkennen. Wat spreken we af en wat zijn de regels in de klas en in de school. Deze regels 

moeten weer duidelijk gesteld worden samen met de leerlingen, want ieder kind zoekt naar 

veiligheid en structuur. Het is in deze fase heel belangrijk om een goed pedagogisch klimaat te 

creëren. Daarom vinden wij het onder andere belangrijk, om juist aan het begin van het 

schooljaar, op schoolreis en kamp te gaan. Daar leren de kinderen elkaar goed kennen, de 

leerkrachten zien hun leerlingen op een andere manier dan in de klas. Het plezier is op deze 

dagen het belangrijkste. Dit geeft zoveel sfeer en daar kan iedereen de rest van het schooljaar 

veel plezier en profijt van hebben.  

 

• Schoolreis groepen 1 t/m 7 

Donderdag 2 september gaat bijna de hele school op schoolreis. Hier verheugen zowel de 

leerlingen als de leerkrachten zich op! De leerkrachten zullen u gedurende de dag foto’s sturen 

via Parro over de schoolreis. Ook als de tijden ’s middags afwijken van datgene wat is 

afgesproken, zal dit in Parro vermeld worden. 

Groepen 1 en 2 

De groepen 1 en 2 gaan naar De Drentse Koe in Ruinerwold (het leukste uitje van Drenthe; 

ANWB 2021). De kinderen worden tussen 8.45 uur en 9.00 uur op school verwacht en zullen 

rond 16.00 uur terug zijn bij school. De bus staat dan aan de voorzijde van de school. Zie 

bijlage in de mail voor de groepen 1 en 2. 

Groepen 3, 4 en 5  

De groepen 3, 4 en 5 gaan naar attractiepark Drouwenerzand. De kinderen worden tussen 9.00 

uur en 9.15 uur op school verwacht en zullen rond 17.00 uur terug zijn bij school. In de bijlage 

voor de groepen 3, 4 en 5 vindt u verdere informatie over de schoolreis. 

Groepen 6 en 7 

De groepen 6 en 7 gaan naar Slagharen. De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school 

verwacht en zullen rond 17.30 uur terug zijn. In de bijlage voor de groepen 6 en 7 vindt u 

verdere informatie over de schoolreis. 

 

 



  

• Spelinloop groepen 1 en 2 

Het is een traditie dat we regelmatig inloopochtenden hebben op de donderdag in de groepen 1 

en 2. In het afgelopen schooljaar hebben deze niet plaatsgevonden en de reden is ons allemaal 

bekend. We hebben nog steeds te maken met coronamaatregelen en voor het basisonderwijs 

betekent dit onder andere dat we de toegang tot de school door externe volwassenen (dus ook 

de ouders en verzorgers) zoveel mogelijk moeten beperken.  

De onderbouwleerkrachten hebben overleg gehad en we hebben besloten om toch, in een 

andere vorm, de inloopochtenden weer te starten. Er is een planning gemaakt door de juffen 

waarin alle ouders (één ouder per kind) worden uitgenodigd voor de inloopochtend. 

De ouder(s) en verzorger(s) van de groepen 1 en 2 ontvangen via de mail een brief met daarin 

de planning en bijbehorende informatie. 

 

• Informatieavonden groepen 1 t/m 7 

Op maandag 6 september en dinsdag 7 september zijn de informatieavonden voor de groepen 1 

tot en met 7. 

Vanwege de coronamaatregelen voor het basisonderwijs betekent dit onder andere dat we de 

toegang tot de school door externe volwassenen (dus ook de ouders en verzorgers) zoveel 

mogelijk moeten beperken. Toch willen we de informatieavonden op school laten doorgaan.  

Er komen twee tijdsloten per groep en per avond die we maandag 30 augustus openzetten in 

Parro.  

U kunt met één ouder per gezin intekenen en er zijn maximaal 12 plekken per tijdvak. 

Er zal geen koffie en thee geschonken worden en we willen u verzoeken een mondkapje te 

dragen bij binnenkomst in de school en deze pas af te zetten als u in de klas zit. Bij het verlaten 

van de school verzoeken wij u opnieuw het mondkapje te dragen. Daarnaast is het belangrijk 

om minimaal anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Wij gaan er vanuit dat u zich 

houdt aan deze regels. 

  Wij hopen dat we veel ouders en verzorgers mogen ontmoeten! 

 

• Kamp groepen 8 

Op maandag 6 september, dinsdag 7 september en woensdag 8 september gaan de beide 

groepen 8 samen op schoolkamp naar De Waddenhoeve in Noordpolderzijl. De Waddenhoeve is 

een groepsaccommodatie waar de kinderen verschillende activiteiten kunnen doen. Juf Sandra, 

meester Martin, juf Titia en juf Perla zullen meegaan als begeleiding. 

 

• Informatieavond groep 8 

Op maandag 13 september vindt de informatieavond van groep 8 plaats op school. Deze 

informatieavond staat ook in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De 

leerkrachten zullen de ouder(s) en verzorger(s) via Parro op de hoogte brengen hoe de 

informatieavond wordt georganiseerd. 

 



  

• Ouderbijdrage 

Ieder schooljaar vragen wij een vrijwillige financiële bijdrage van de ouder(s) en verzorger(s) 

die in het schoolfonds wordt gestort. Deze bijdrage wordt besteed aan extra uitgaven zoals 

vieringen, traktaties, cadeautjes schoolverlaters, excursies/uitjes, spelletjesdagen, paasbrunch, 

licht en geluid voor de discoavond, etc. Het gaat hierbij om activiteiten die niet binnen het 

reguliere onderwijsbudget vallen en die we wel graag willen doen met onze leerlingen. 

De ouderbijdrage voor het schoolfonds is € 25,00 per leerling en is een vrijwillige bijdrage. Voor 

kinderen die later instromen wordt dit naar rato berekend. 

Bijdrage Schoolreis 

Naast het schoolfonds vragen wij van ouders een financiële bijdrage voor de schoolreis. Voor de 

groepen 1 t/m 7 een bedrag van € 25,- en voor groep 8 is dit € 100,- (schoolkamp 3 dagen). 

Kosten Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst 

In de week voor Sint-Maarten maken de kinderen een eigen lampion. Elk jaar, rond of op 5 

december, bezoeken Sinterklaas en zijn Pieten onze school (dit schooljaar op vrijdag 3 

december). Met de kinderen van de groepen 1 t/m 4 viert hij zijn verjaardag en deelt hij 

cadeautjes uit. De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 houden een surpriseochtend. Zij 

verzorgen zelf een cadeautje. 

De woensdag voor de kerst is er een kerstbijeenkomst voor kinderen en ouders van ongeveer 

17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur (tijden kunnen nog wijzigen). Er is meestal een gezamenlijke 

maaltijd voor de kinderen.  De ouderraad organiseert deze kerstbijeenkomst in overleg met het 

schoolteam. Dit schooljaar wil de ouderraad een kerstmarkt organiseren. 

Voor de Sinterklaasviering is een bijdrage van € 10,00 per leerling vastgesteld. De groepen 1 

t/m 4 betalen dit aan school. Van de groepen 5 t/m 8 wordt verwacht dat ze voor de viering van 

het Sinterklaasfeest in de eigen groep een cadeautje kopen van € 10,00. 

De financiële bijdrage, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage, ziet er voor de verschillende 

groepen als volgt uit: 

• Groep 1 t/m 4 €60,-  (Inclusief het Sinterklaascadeau) 

• Groep 5 t/m 7 €50,-  (Exclusief €10,- Sinterklaascadeau) 

• Groep 8 €125,-*   (Exclusief €10,- Sinterklaascadeau) 

*Het schoolkamp is erg kostbaar en daarom doen de leerlingen van de groepen 7 en 8 acties om geld  

  bijeen te krijgen voor het schoolkamp. Deze acties bedenken zij zelf. 

 De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een briefje mee naar huis met het verzoek 

 de bijdrage over te maken op IBAN NL84 RABO 0360 1617 74 t.n.v. Stichting vrienden van OBS 

 De Vlinder onder vermelding van de naam en de groep van het kind. Dit bedrag kan in één keer 

 worden voldaan maar er bestaat ook de mogelijkheid dit in drie termijnen te voldoen (oktober, 

 januari en april). Indien de ouder(s) of verzorger(s) geen ouderbijdrage betalen, zijn wij 

 genoodzaakt om activiteiten te laten vervallen of de bijdrage te verhogen. 

 De ouderraad wil in dit schooljaar starten met WIS-collect. U ontvangt dan via de mail een 

 link waarmee u uw ouderbijdrage kunt betalen. Dit scheelt heel veel administratie voor de 

 ouderraad. Er is ook altijd de mogelijkheid om via Stichting Leergeld Zuidoost Groningen te 

 betalen via de site https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/ indien u over minimale financiële 

https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/


  

 middelen beschikt. Indien uw aanvraag is toegekend, kunt u het formulier inleveren bij de 

 directeur.  

 De controle en de financiële administratie valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderraad. 

 De verantwoording over de besteding van de gelden is op te vragen bij de ouderraad. 

 

• Open podium groep 8 blauw 

Het open podium van groep 8 blauw vindt op vrijdag 24 september plaats in de hal. De 

leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 groen zullen gaan kijken. We weten nog niet of de ouders 

en verzorgers uitgenodigd mogen worden. We wachten de persconferentie van maandag 20 

september af.  

 

• Luizencontrole 

Vanwege het covid-19 virus wordt de luizencontrole nog steeds niet gedaan. Wij rekenen op uw 

begrip. Mocht u luizen constateren bij uw kind, dan willen wij u verzoeken om de leerkracht in 

te lichten. De leerkracht kan dan via PARRO de mededeling naar de ouders/verzorgers doen 

met het advies hun eigen kind te checken op luizen.  

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de informatie en zullen er geen namen worden 

genoemd in het bericht. 

 

Studiedag PBS 

Als schoolteam zijn wij ons al twee schooljaren aan het verdiepen in Positive Behavior Support 

(hierna PBS). 

PBS is een schoolbrede aanpak dat zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het 

voorkomen van probleemgedrag. Het doel is om een positieve benadering te hanteren en 

positief gedrag van de leerlingen positief te bekrachtigen, waardoor een veilig en positieve 

schoolklimaat ontstaat, waardoor elke leerling optimaal kan profiteren van het onderwijs op 

onze school. 

Ook hebben we afgesproken hoe wij positief 

gedrag bekrachtigen (belonen). We geven 

kinderen een polsbandje en als er genoeg 

polsbandjes zijn verdiend, staat daar een 

beloning voor de hele groep tegenover. Zo 

mochten onze leerlingen al eens een dag 

kauwgom kauwen op school of hun knuffel 

meenemen naar de klas. De beloningen 

worden door de leerlingen zelf van tevoren 

bepaald. Erg fijn om te zien dat het ook werkt. 

We worden begeleid door een gecertificeerde 

coach: Inge Reijnders en op maandag 27 



  

september hebben wij een gezamenlijke studiedag met het schoolteam van Interschool. 

Alle leerlingen zijn deze dag vrij! 

Wij hopen dat het gauw mogelijk is om een ouderavond te organiseren met u en Inge Reijnders! 

 

• Kinderpostzegels 

Stichting Kinderpostzegels zet zich in voor kwetsbare kinderen. De coronacrisis heeft een 

ingrijpend effect gehad op zo’n anderhalf miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Meldingen 

over huiselijk geweld namen toe en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Met het 

thema ‘Geef meer kracht’ vraagt deze 73e editie van de Kinderpostzegelactie aandacht voor 

deze problematiek. 

De striphelden van Marten Toonder (1912-2005), Olivier B. Bommel en Tom Poes, sieren dit 

jaar op de zegel van Stichting Kinderpostzegels. 

Van woensdag 29 september 2021 t/m woensdag 6 oktober is de Kinderpostzegelactie en zullen 

de leerlingen van de groepen 7 en 8 van onze school de producten verkopen. Net als vorig jaar 

is dit coronaproof. De producten van de 

Kinderpostzegelactie kunnen zowel digitaal via 

een persoonlijke videoboodschap als op gepaste 

afstand van anderhalve meter van deur tot deur 

verkocht worden. 

 

• Even voorstellen: juf Jeanet 

Sinds 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs en in 2014 mocht 

ik als onderwijsassistent werken op Interschool. In 2015 ben ik 

op basisschool Op d’ Esch in Sellingen gaan werken en sindsdien 

ben ik binnen het openbaar onderwijs op verschillende scholen 

werkzaam geweest. Drie jaar terug ben ik begonnen met de 

opleiding Instructeur/Leerkrachtondersteuner en heb dit met 

succes het jaar erop afgerond. Ik ben nu als 

leerkrachtondersteuner werkzaam binnen de scholen.  

 Dit schooljaar werk ik op de maandag en de dinsdag op De 

 Vlinder in de groepen 1 en 2 en de andere dagen nog steeds in 

 Sellingen bij Op d’ Esch  in alle groepen. 

 Mocht u toch nog vragen hebben aan mij, voel u vrij om die aan 

 mij te stellen.            Jeanet de Goede 

 

Met vriendelijke groet,   

Schoolteam OBS De Vlinder. 


