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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Op maandag 4 oktober hebben we als Openbaar Onderwijs 

Westerwolde een inspirerende studiedag gehad over het 

vakgebied Wetenschap & Techniek. Sander Koenen (die 

samen met André Kuipers in het theater met Space Academy 

live doet) deed de opening met spectaculaire proefjes die je 

erg aan het denken zetten. Wetenschap en techniek is een 

speerpunt binnen het onderwijs van onze scholengroep OOW. 

Op onze school zijn we dit schooljaar gaan werken met de 

methode: ‘De Zaken’. In deze methode voor wereldoriëntatie 

zit ook het vakgebied wetenschap en techniek.  

Dit schooljaar starten we o.a. met twee themaweken, waarin 

we met de hele school onderzoekend gaan leren 

(wetenschap) rondom één thema. Onze coördinatoren voor 

wetenschap en techniek zijn dit, onder leiding van juf Sandra 

Muller, aan het voorbereiden. Hier hoort u in de tweede helft 

van het schooljaar meer over. We hebben hier heel veel zin 

in! 

Na de herfstvakantie zijn we goed gestart met het bezoek 

van het Jeugdjournaal op onze school. Het was een 

onverwachte, maar zeer boeiende ervaring voor zowel het 

schoolteam als de leerlingen.  

Toen Joris Marseille (één van de presentatoren van het 

Jeugdjournaal) het schoolplein op kwam lopen, begrepen we 

pas hoe populair het Jeugdjournaal is bij onze leerlingen. 

Elke ochtend wordt het Jeugdjournaal bekeken in de klas en 

de kinderen vonden het geweldig dat onze school nu op TV 

zou komen. Ze konden het niet geloven! 

Wij kijken met veel plezier terug op dit bezoek en op hoe de 

leerlingen hun gedachtes hebben verwoord. We zijn hier 

trots op! Eindelijk Ter Apel ook eens positief in het nieuws!  

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Anita Klompsma-Bolk 

Directeur OBS De Vlinder 
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Terugblik oktober 2021  

• Kinderboekenweek 

Van 6 oktober tot en met vrijdag 15 

oktober was de traditionele 

Kinderboekenweek in Nederland. Het 

thema was: ‘Worden wat je wil.’   

Voor de opening hadden de leerkrachten 

gevraagd of ouders, opa’s of oma’s iets 

wilden vertellen over hun beroep. Dit 

werd een groot succes, want de kinderen 

vonden het zeer interessant en 

reageerden heel betrokken.  

We kijken hier met veel plezier op terug 

en we willen nogmaals alle mensen, die 

meegewerkt hebben aan deze bijzondere 

opening, bedanken voor hun inzet en de 

moeite die ze hebben genomen om over 

hun beroep te vertellen. 

We hebben de Kinderboekenweek afgesloten met een kunsttentoonstelling waarin de 

 kinderen lieten zien wat hun droomberoep is. Het kunstwerk dat is tentoongesteld, is gemaakt 

 tijdens de activiteitendag op donderdag 14 oktober jongstleden. 

 De burgemeester van Westerwolde, de heer Jaap Velema, heeft de tentoonstelling op een 

 ludieke wijze geopend in aanwezigheid van al onze leerlingen. Vervolgens hebben onze 

 leerlingen, Freek en Raquel, de burgemeester rondgeleid en na afloop is onze burgervader nog 

 even op bezoek geweest in een aantal klassen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Een ervaring die veel kinderen niet zullen vergeten! 



  

• Fotocollage Jeugdjournaal van maandag 25 oktober 2021 

 
 

• Bestuursbezoek Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) 

Op donderdag 29 oktober heeft onze bestuurder, Wietze Potze, samen met de 

beleidsmedewerkers onderwijs (Marion Prins) en personeelsbeleid (Lisanne ten Cate) onze 

school bezocht.  

Er is een gesprek geweest met de directeur en de IB en er hebben groepsbezoeken 

plaatsgevonden in alle groepen. Daarnaast heeft het bestuur de documenten (kwaliteitszorg) 

besproken. Het was een prettig bezoek. 
• Voorleeswedstrijd 

Vanmiddag was de finale van “De Nationale Voorleeswedstrijd” bij ons op school.  

In de twee groepen 7 en in de twee groepen 8 zijn in de afgelopen weken voorrondes geweest 

en van elke groep gingen de twee winnaars door naar de finale van onze school.  

Acht voorlezers hebben in de hal voorgelezen aan de leerlingen van de groepen 7 en 8.  

Een jury heeft de acht voorlezers beoordeeld op een aantal punten zoals het leestempo, was 

het goed te verstaan, werd er naar het publiek gekeken, werd het publiek meegevoerd in het 

verhaal, etc. Daarna overlegde de jury en maakten zij de beste voorlezers bekend.  

De tweede plaats is voor Mohammed uit groep 8 blauw en de 

eerste plaats is voor Raquel ook uit groep 8 blauw.  

Er was niet alleen applaus voor de winnaars, maar ook een 

 groot applaus voor alle leerlingen die hebben meegedaan aan de 

 voorrondes!             

 Raquel zal onze school vertegenwoordigen bij de 

 voorleeswedstrijd in de gemeente Westerwolde. Mocht Raquel  hier 

 niet aan deel kunnen nemen, dan neemt Mohammed haar plaats 

 in. 



  

November 2020  

• Verkeersituatie voor- en na schooltijd 

De medezeggenschapsraad van onze school heeft een afspraak gemaakt met wethouder van 

der Goot van Verkeer en Vervoer in Westerwolde om de verkeersproblematiek rondom onze 

school te bespreken. De medezeggenschapsraad zal met een plan komen.  

Zodra er meer bekend is, zullen wij u op de hoogte brengen. Tot die tijd is het zorg dat alle 

ouders/verzorgers zich bewust zijn van hun handelen in het verkeer rondom de school. Tips die 

wij nu al kunnen geven: 

o Kom, indien mogelijk, op de fiets of lopend naar school. 

o Gebruik de parkeerstrook om te parkeren en is er geen ruimte meer, parkeer dan wat 

verder weg. 

o Zet grote hoge auto’s, busjes en dergelijke niet voor de school. Parkeer deze verder in 

de straat. Zo blijft het voor fietsende en lopende kinderen overzichtelijk. 

o Vertrek met uw auto zodra uw kind er is.  

 

• Schooltijden 

’s Ochtends kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur de school in. Om 8.25 uur gaat de eerste 

zoemer en dit is het teken dat er nog vijf minuten zijn om in de klas te komen. Wilt u zorgen 

dat uw kind(eren) om 8.25 uur op het schoolplein zijn, zodat wij om 8.30 uur kunnen starten 

met de les? 

 

• Oudergesprekken 

In de komende week (van 1 november t/m 5 november) vinden de oudergesprekken plaats. We 

vragen u om op de afgesproken tijd te komen. Niet te vroeg en niet te laat. Mocht u niet 

kunnen komen, wilt u dan tijdig een parrobericht sturen naar de leerkracht waar u een afspraak 

mee heeft? 

 

• Nationaal schoolontbijt 

Het Nationaal Schoolontbijt heeft onderzoek gedaan naar het ontbijtgedrag van 

basisschoolleerlingen. De Ontbijtmonitor 2019, zie bijlage bij de nieuwsbrief, laat zien dat vijf 

procent van de Nederlandse kinderen tussen de 4 en 12 jaar niet dagelijks ontbijt. Dat lijkt 

misschien weinig, maar het gaat om veel kinderen.  

Juist omdat zij volop in de groei zijn, is ontbijten extra belangrijk. Het lichaam van een kind 

heeft een ontbijt nodig om te leren en te spelen. Ontbijten is de brandstof voor een energieke 

schooldag vol plezier! (Zie site: www.schoolontbijt.nl.) 



  

Op donderdag 4 november hebben wij onze traditionele schoolontbijt op school. Deze ochtend 

hoeft er thuis niet worden ontbeten, want dan eten we gezamenlijk in de klas. 

Ieder schooljaar wordt het ontbijtpakket samengesteld volgens de richtlijnen van het 

Voedingscentrum. De ouderraad zal op woensdag 3 november, na schooltijd, alles klaarzetten 

voor het ontbijt op de donderdagochtend. 

Het is belangrijk om met een gezond te beginnen, want een ontbijt geeft vijf voordelen: 

1. Ontbijten geeft je energie. 

2. Ontbijten levert voedingsstoffen. 

3. Ontbijten helpt de stoelgang. 

4. Ontbijten is lekker en gezellig. 

5. Ontbijten voorkomt snacken. 

 De leerkrachten gaan op deze dag zelf een verhaal voorlezen tijdens het ontbijt. 

• Sint Maarten 

Elf november is de dag dat het lampionnetje branden mag…..……… 

De voorbereidingen voor het maken van een lampion zijn alweer volop aan de gang. De 

kinderen van de groepen 1 en 2 gaan donderdag 11 november zingen bij een flat voor ouderen 

aan de Heemker Akkerstraat. De ouderraad zorgt voor snoep.  

’s Avonds kunnen de kinderen langs de deuren met hun prachtige lampionnen om een mooi 

(Gronings) liedje te zingen voor een traktatie. 

 

• Gruiten: schoolfruit en groente 

Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor 20 weken gratis groente en fruit in de klas 

voor alle leerlingen.  

Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 hebben we weer Gruiten op school! 

 

EU-schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende 

basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle 

leerlingen en helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie. 

Nederland neemt in schooljaar 2021-2022 voor het dertiende jaar deel aan de Europese 

schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel: 

o Het eten van groente en fruit bij schoolkinderen stimuleren. 

o Kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren. 

o De afzet van groente en fruit te bevorderen. 

Afhankelijk van de leverdag willen wij u vragen om op drie dagen alleen één of twee broodjes 

mee te geven aan uw kind(eren) en wat te drinken. Op die drie dagen geven wij fruit/groente. 

Wij gaan de kinderen op deze dagen stimuleren om naast het meegenomen drinken ook water 

te drinken. De dagen waarop wij gruiten geven wij door via een parrobericht. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-29367.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-29367.html


  

Op de andere twee dagen hopen wij dat u uw kind(eren) ook groente en fruit meegeeft om de 

verschillende smaken en structuren van groente en fruit te ontwikkelen als een dagelijkse 

gewoonte. 

• Open podium groep 1-2 geel 

Op vrijdag 19 november doen de kinderen van groep 1 en 2 geel hun open podium. Wij hopen 

dat we alle ouders/verzorgers kunnen en mogen uitnodigen. We wachten nog even de 

persconferentie af van de komende week. U ontvangt nog een parrobericht van juf Dian 

hierover. 

 

• Instrumentenparade 

Onze muziekcoördinator juf Dian heeft, in samenwerking met Kunstenschool ZG, een 

instrumentenparade georganiseerd op woensdag 24 november en donderdag 25 november. Alle 

leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen kennismaken met verschillende 

muziekinstrumenten. We hopen op deze manier onze leerlingen te stimuleren om een 

muziekinstrument te gaan bespelen. 

 

De Kunstenschool ZG heeft meerdere lesplaatsen, ook in Ter Apel. In Ter Apel worden onder 

andere slagwerk en drums gegeven (op dinsdag), lessen in koperinstrumenten en er is een 

popband via de Rijdende Popschool (op de donderdag in jongerencentrum Hebe aan de 

Hoofdstraat 54). Zie www.kunstenschoolzg.nl voor meer informatie. 

 

• Schoolfoto’s 

In de komende week ontvangen alle leerlingen een kaartje met daarop een inlogcode om de 

schoolfoto’s te bekijken. U ontvangt hier nog een parrobericht over als uw kind het kaartje  

meekrijgt naar huis. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolteam OBS De Vlinder. 

http://www.kunstenschoolzg.nl/

