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Nieuwsbrief per mail

VANUIT DE SCHOOLLEIDING
Dit schooljaar start het Openbaar Onderwijs Westerwolde
(hierna OOW) met de zogenaamde OOW-cafés. Deze cafés
zijn na schooltijd toegankelijk voor alle teamleden die
werkzaam zijn bij OOW. Het eerste café staat in het teken
OBS De Vlinder
Jan Westerlaan 3

van wetenschap & techniek binnen het basisonderwijs.
Wetenschap en techniek is een speerpunt van OOW en door
samen te werken als scholen kunnen we de kennis delen en

0599-583477

elkaar helpen om het curriculum te ontwikkelen.

directie.devlinder@oow.nl

Het onderwijs is altijd in ontwikkeling en dat geldt uiteraard
ook voor onze teamleden. Zo heeft juf Darja een cursus

www.devlinder.nl
In deze nieuwsbrief:
Vanuit de schoolleiding
Oktober 2021
Terugblik september
o
o
o

Schoolreis en kamp
Open podium groep 8
blauw
Doekoe actie Coop

Oktober 2021
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Oktober Kindermaand
Kinderboekenweek 2021
Gratis boeken voor de
schoolbieb!
Voorbereiding op de
voorleeswedstrijd
Afsluiting
Kinderboekenweek
Activiteitendag 14
oktober
Kinderpostzegels
OOW-café
Weerbaarheidstraining
groepen 7 en 8
RSG KidsRun
Studiedag
Bezoek bestuur OOW
Startgesprekken
Stagiaires: even
voorstellen
Herfstvakantie

gevolgd over selectief mutisme, gaan de juffen Dian, Thecla
en Darja naar een cursus over hoogbegaafdheid en is juf
Sandra Muller gestart met een mastermodule over het jonge
kind. Daarnaast vervolgen we als team het traject Positive
Behavior Support (hierna PBS) samen met het schoolteam
van Interschool.
Het PBS-traject krijgt steeds meer vorm in onze school. PBS
is een preventieve aanpak die er vanuit gaat dat je kinderen
op een positieve manier benadert en dat je duidelijke
afspraken maakt en hanteert binnen de school. We besteden
daarom regelmatig aandacht aan het sociaal- emotioneel
leren van onze leerlingen met behulp van de methode Kwink.
We proberen hiermee te bereiken dat er een evenwichtige
balans ontstaat tussen het schoolse leren en het sociaalemotioneel leren, waardoor het welzijn van het kind
verbetert.
We hadden tijdens de informatieavond graag Inge Reijnders
willen ontvangen om u als ouders/verzorgers te vertellen
over de PBS-aanpak. Ik hoop dat dit later in het schooljaar
wel mogelijk en dan zult u een uitnodiging van ons
ontvangen.
Ik wens u veel leesplezier!

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

Terugblik september 2021
• Schoolreis en kamp
De schoolreizen en het kamp waren weer een groot succes. De kinderen hebben enorm veel
plezier gehad. Hieronder een kleine impressie.

• Open podium groep 8 blauw
Op vrijdag 24 september heeft groep 8
blauw het open podium gedaan. Voor het
eerst, in ruim anderhalf jaar, waren er
weer ouders, verzorgers, opa’s en oma’s
aanwezig. Helaas nog wel één toeschouwer
per kind, maar het is een begin!
De kinderen hadden alle toneelstukjes,
dansjes, liedjes en de presentatie zelf
bedacht en voorbereid. Het was erg
onderhoudend, afwisselend en goed
gedaan. Meester Martin was erg trots op
groep 8 blauw.

• Doekoe actie Coop Ter Apel
Op dinsdag 7 september werden wij aangenaam verrast door een medewerker van supermarkt
Coop Ter Apel. Zij bracht ons een grote doos met sport- en speelmateriaal. Er zat van alles in
waaronder stoepkrijt, spellen voor op het plein en voor in de gymzaal, ballen en nog veel meer.
We hebben als school meegedaan aan de Doekoe actie (Doekoe is Surinaams voor geld). Bij
aankoop van bepaalde geselecteerde producten kregen klanten van de Coop Doekoe munten.
Die munten konden gedoneerd worden aan onder andere onze school. Hoe meer munten, hoe
hoger het bedrag dat onze school kon besteden aan de materialen die besteld mochten worden.
We willen iedereen die heeft meegespaard voor onze school langs deze weg bedanken!
Wij zijn erg blij met de sport- en spelmaterialen!

Oktober 2021
•

Oktober Kindermaand
Oktober Kindermaand is een begrip in Groningen en Drenthe. Al twintig jaar worden er in
oktober, voor de kinderen van vier tot en met 12 jaar, activiteiten gratis aangeboden op de
zaterdag en de zondag gedurende de maand oktober. Ook in 2021 organiseert Erfgoedpartners,
de steuninstellingen voor erfgoedorganisaties in Groningen, samen met Groninger Taal en
Cultuur dit evenement voor kinderen. Zij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen de wereld
van kunst en erfgoed ontdekken. Vooral omdat cultuur kan helpen om de wereld en je eigen
omgeving op een andere manier te bekijken. Als school stimuleren wij onze leerlingen ook om
zich te verdiepen in de kunst en de cultuur, dus promoten wij graag deze gratis aangeboden
activiteiten.

Op www.kindermaand.nl kunt u alle activiteiten vinden en iedere leerling ontvangt van ons een
gratis spaarkaart waar stickers op kunnen worden geplakt. Bij een volle spaarkaart met drie
stickers ontvangt uw kind een prijs als u voor 29 november de kaart opstuurt naar:
Erfgoedpartners – Lopende Diep 8 – 9712 NW – Groningen.

•

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle
beroepen kunnen kiezen die ze willen en alvast kunnen dromen over later.
Onze leescoördinator meester Martin heeft samen met de taalcoördinatoren juf Mirella en juf
Melissa en de cultuurcoördinatoren juf Dian en juf Guusje de Kinderboekenweek voorbereid. Zo
zijn er boeken gekocht voor alle groepen rondom dit thema, is het lied van de
Kinderboekenweek aangeleerd en is de activiteitendag in dit thema georganiseerd. De school is
mooi aangekleed in het thema door Yvonne Vos van Vonnes Vondst.

De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en
heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. De
Kinderboekenweek vindt in 2021 plaats van 6 tot en met 17 oktober.
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de
Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek is
tijdens de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.

•

Gratis boeken voor de schoolbieb!
Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden! Bruna organiseert dan weer de
succesvolle actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je schoolbibliotheek
gratis uit te breiden met een verse aanwas van nieuwe kinderboeken.

Zo werkt het


Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het
bonnetje in op school.



De school verzamelt al deze kassabonnen.



De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij een Brunawinkel.



De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en
overhandigt een waardebon.



De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken
uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd.

• Voorbereiding op de voorleeswedstrijd in de groepen 7 en 8

Op dinsdag 21 september was Ina Habing van de bibliotheek op school om in de beide groepen
7 uitleg te geven over de voorleeswedstrijd die in de komende tijd wordt voorbereid. Mevrouw
Habing gaf tips en trucs aan de kinderen en vertelde hoe je mooi en interessant kunt voorlezen.
We vinden het altijd heel leuk om te zien hoe fanatiek onze leerlingen hieraan meedoen en dat
het lezen enorm wordt gestimuleerd door deze activiteit.
De voorleeswedstrijd wordt eerst in de eigen groep gedaan. De kinderen bepalen zelf wie hun
groep gaat vertegenwoordigen. Vervolgens vindt er een voorleeswedstrijd in de school plaats en
zal bepaald worden wie de voorleeskampioen van onze school wordt. Groep 6 treedt op als jury
en de leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
De leerling die schoolkampioen wordt mag onze school vertegenwoordigen in de gemeente
Westerwolde. Stel dat het deze leerling voorleeskampioen wordt dan van de gemeente
Westerwolde, dan mag deze leerling de provincie Groningen vertegenwoordigen en kan dan
wellicht doordringen tot de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd…..

• Afsluiting Kinderboekenweek met tentoonstelling
Op vrijdag 15 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten met een tentoonstelling in de hal.
Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de tentoonstelling te komen bekijken. Vanaf
13.30 uur zijn de ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 welkom en vanaf 14.00 uur de
ouders/verzorgers van de andere groepen. Er zal een looproute worden uitgezet en we willen u
vragen om de anderhalf meter te respecteren.

• Activiteitendag 14 oktober
De activiteitendag is gepland op donderdag 14 oktober en deze dag draait om het thema van de
Kinderboekenweek: Worden wat je wil! Mochten we materialen of hulp nodig hebben dan zal de
leerkracht dat vragen via Parro.

• OOW-café
Op maandag 4 oktober is de eerste zogenaamde ‘OOW- café’ voor alle teamleden die werken bij
onze scholengroep Openbaar Onderwijs Westerwolde. Het OOW-café wordt georganiseerd op de
locatie Interschool en daarom zullen alle teamleden direct na schooltijd afwezig zijn, want zij
moeten om 14.30 uur op Interschool zijn.

• Weerbaarheidstraining voor de groepen 7 en 8
Na de herfstvakantie zullen de groepen 7 en de groepen 8 een A.F.T.-weerbaarheidstraining van
zeven lessen gaan volgen bij Knaap. A.F.T. staat voor agressie, frustratie therapie (hierna AFT).
AFT is een energieke aanpak voor het kind met respect voor zichzelf en de ander. Het
individuele kind werkt aan de weerbaarheid op zowel geestelijk als fysiek vlak. Het doel van
deze weerbaarheidstraining is om het kind te leren op te komen voor zichzelf.

• RSG KidsRUN
De RSG heeft laten weten dat de KidsRUN voor de basisscholen dit schooljaar nog niet gaat
plaatsvinden. Het is helaas afgezegd.

• Studiedag Onderbouw online en administratie
Op woensdag 27 oktober hebben wij een studiedag. De leerkrachten zullen onder andere een
online Webinar volgen over het jonge kind of naar de cursus hoogbegaafdheid gaan. De ochtend
zal in het teken staan van het Nationaal Programma Onderwijs.

• Bezoek bestuur Openbaar Onderwijs Westerwolde
Op donderdag 28 oktober zal het bestuur van OOW onze school bezoeken. De groepen zullen
worden bezocht en de kwaliteitszorg zal worden besproken.

•

Het startgesprek in november
Het startgesprek wordt ook wel ‘kennismakingsgesprek’ of ‘omgekeerde tienminutengesprek’
genoemd. De bedoeling van dit gesprek is om in het begin van het schooljaar ouders over hun
kind te laten vertellen, heldere afspraken met ouders te maken en uit te spreken wat de school
en de ouders/verzorgers van elkaar verwachten. Gezien de aard van het startgesprek is het
belangrijk dat de leerling van groep 1 tot en met groep 8 erbij aanwezig is. Het gesprek is
bedoeld om een goede start te maken. Kinderen moeten voelen dat hun ouders
goed contact hebben met de leerkracht. We zullen het dan ook vooral hebben over de sociaal
emotionele kant van het kind. Denk aan emoties, zelfbeeld en het temperament van het kind.
Voorgaande jaren hebben we gebruik gemaakt van een vragenlijst. Dit jaar voeren we enkel het
gesprek.

• Stagiaires: even voorstellen
Ik ben Marline Huttema 23 jaar oud en ik woon in Sellingen.
Ik zit in het 2de leerjaar van de mbo-opleiding onderwijsassistent
niveau 4. Op dit moment loop ik stage in groep 4. In de
avonduren ben ik vaak te vinden in de turnhal in Ter Apel bij TC
Noord. Hier geef ik turntraining aan kinderen in de leeftijd van 6
tot 16 jaar oud. In mijn vrije tijd spreek ik vaak af met
vriendinnen.
Mijn naam is Rick Lugers, ik ben 29 jaar en woon in Zandpol, Drenthe.
Na het afronden van een andere opleiding ben ik erachter gekomen dat ik
naar de Pabo wilde. Zodoende ben ik inmiddels laatstejaars student aan de
Pabo van de Hanzehogeschool in Groningen en ben ik dit jaar begonnen
met mijn afstudeerstage op De Vlinder in groep 7 paars.
In mijn vrije tijd ben ik soms te vinden in onze schiethal in Emmen waar ik
aan boogschieten doe, of in de natuur voor het fotograferen van
bijvoorbeeld vogels.

Ik ben Daniek Heidema. Ik volg de opleiding tot
onderwijsassistent bij het Drenthe college in Emmen. Dit is mijn
tweede jaar als stagiaire op OBS De Vlinder in groep 3.
Dit is voor mij een fijne stage-ervaring en heel leerzaam.
Het samen werken met de kinderen is ontzettend fijn en iedere
dag weer een feest. Het is voor mij een grote uitdaging om te proberen ieder kind goed te leren
kennen en dat ze me gaan vertrouwen, zodat ik ze goed kan begeleiden en ondersteunen. Ik
krijg daarbij enorm goede begeleiding van juf Janet en van haar leer ik veel.
Wij gaan er met z'n allen een fijn schooljaar van maken.
Mijn naam is Fieke Blanke, ik ben eerstejaars student aan de Academische Pabo in
Groningen. Een aantal van jullie heeft mij al in de klas gezien!
Het komende halfjaar zal ik op de dinsdag stagelopen in groep 5.
Af en toe zal ik een halve week aanwezig zijn om wat meer lessen te geven.
Ik heb er heel veel zin in!

Ik ben Sanne Pepping en ik ben 18 jaar. Ik doe de opleiding Onderwijsassistent
en ik zit in het 3e jaar op het Drenthe college.
Ik loop tot het eind van het schooljaar stage op de woensdag, de donderdag en de
vrijdag in groep 1/2 geel.

• Herfstvakantie

.

Van zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober is het herfstvakantie
De school is deze week gesloten.

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

