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Vanuit de schoolleiding 

In januari 2021 startten wij met noodopvang, want heel 

Nederland ging in een lockdown. Het lijkt er nu op dat we in 

januari 2022 opnieuw in een lockdown zitten en dit kan 

betekenen dat we ook in 2022 starten met alleen de 

noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen 

en ouders die werken in het belang van de Nederlandse 

vitale infrastructuur. 

Wij hopen van ganser harte dat we gewoon fysiek onderwijs 

kunnen geven op school. Er is niets leuker dan kinderen 

ontmoeten in de school. Laten we met z’n allen hopen op een 

klein wonder en dat het mee gaat vallen. 

In deze nieuwsbrief vindt u alleen een terugblik op december 

2021 en de agenda voor januari 2022. Op dit moment weet 

ik niet hoe de situatie zal zijn na de kerstvakantie en zal ik 

moeten wachten op de persconferentie van 3 januari, waarin 

we hopelijk meer duidelijkheid krijgen. 

Het afgelopen jaar was in vele opzichten niet makkelijk, 

maar op school hebben we er alles aan gedaan om onze 

leerlingen onderwijs aan te bieden in de klas of op afstand 

thuis.  

U weet dat wij het liefst alle kinderen op school hadden 

gehad om ze daar van onderwijs te kunnen voorzien, maar 

door de maatregelen en de vele ziekmeldingen lukte dit niet 

altijd. Dan moest deze leerling in quarantaine en dan die, we 

hebben zelfs weer klassen naar huis moeten sturen. Dit baart 

ons wel zorgen, zorgen over welke gevolgen dit heeft voor de 

toekomst van elke individuele leerling. Wij hebben het hier 

als team veel over en en wij vinden dat we bewuste keuzes 

in het leerstofaanbod moeten maken. We zetten daarom in 

op de basisvakken taal, lezen, spelling en rekenen en zoeken 

tegelijkertijd de balans met het leerstofaanbod van alle 

andere vakken. Door alles heen loopt ook de sociaal 

emotionele ontwikkeling van ieder kind. School moet ook hier 

aan tegemoet zien te komen. Onze lessen Kwink, gymnastiek 

en geestelijke vorming bieden we daarom elke week aan. 

Ook de weerbaarheidstraining in de groepen 7 en 8 is 

succesvol afgerond en daar zijn we heel blij mee. 

Voor nu wens ik iedereen een goed en vooral gezond 2022. 

Anita Klompsma-Bolk 

Directeur OBS De Vlinder 

OBS De Vlinder  
Jan Westerlaan 3 

0599-583477 

directie.devlinder@oow.nl 

www.obsdevlinder.nl 
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Terugblik december 2021 

• Sinterklaasfeest

Op vrijdag 3 december kwam Sinterklaas met twee

van zijn Pieten op bezoek bij ons op school. De

groepen 1 t/m 4 hebben genoten van het bezoek in

de hal van onze school. Er werd uitbundig gezongen

en grappige spelletjes gespeeld met Sinterklaas en

zijn Pieten en uiteraard was er na afloop een

cadeautje voor ieder kind.

De groepen 6 t/m 8 hebben Sinterklaas en zijn Pieten

begroet via een ‘walk through’ in de hal en hadden in

hun eigen klas de traditionele surpriseochtend. Groep

5 zat helaas in quarantaine en heeft op woensdag 15

december alsnog de surprise-ochtend gedaan. Gezien

de reacties was ook dit een groot feest!

• Activiteitendag

De activiteitendag was een groot succes. De sfeer op school was gezellig, rustig en heel

sfeervol.

Dit keer moesten alle kinderen in hun eigen klas werken aan een groepsdoel: het maken van

een onderdeel van het ‘kijkraam’ in de klas. Het resultaat mocht er zijn!

Zoals al in een parrobericht aan de ouders werd geschreven:

‘China lights is er niks bij.’…… 

Veel ouders met hun kinderen, opa’s en oma’s en buurtgenoten zijn onze Vlinderlichtjes komen 

bewonderen. Zo leuk!  



  

 

• Kerstverkoop van kniepertjes en rollades groot succes 

De ouderraad had al in november een kerstverkoopactie bedacht en besproken. 

De verkoop werd zo’n groot succes dat er met ‘man en macht’ werd gebakken op verschillende 

plekken. We willen iedereen die iets heeft gekocht bedanken. Het geld zal worden besteed aan 

materialen in de onderbouw. Er zijn zoveel wensen dat de ouderraad gaat kijken wat er 

gerealiseerd kan worden. 

Via deze weg willen we de ouderraadsleden bedanken voor hun inzet, de genomen moeite en de 

gezelligheid die het in ons team heeft gebracht. En daarnaast willen we ook Bouw- en 

Renovatiebedrijf Wolbers bedanken voor het beschikbaar stellen van een ‘bakruimte’. 

 

 

                 

• Kerstviering 

De kerstviering heeft dit schooljaar 

plaatsgevonden in de eigen klas. Er werden 

liedjes gezongen, spelletjes gedaan en film 

gekeken. De GVO leerkracht heeft het 

bijbelverhaal in de bovenbouw vanuit het 

Christelijk oogpunt besproken. En uiteraard 

werd er gegeten en wederom kon het niet 

op de Vlindermanier met zelfgemaakte 

gerechten gemaakt door de ouders. 

 

De maaltijd was eenvoudig: patat met 

bittergarnituur, maar niet minder smakelijk. 

Het was een gezellige dag en een mooie 

afsluiting van de week en van het jaar 

2021. Op naar 2022! 

 

 

 



  

 

• Carnaval 2022 

De Carnavalscommissie heeft de blik op de toekomst en op een 

positief perspectief gericht en is daarom gestart met het ontwerpen 

en bouwen van de carnavalskar. Er gaan geruchten dat het 

carnavalsfeest wellicht in de zomer gaat plaatsvinden. Maar zoals 

alles rondom het Carnaval zijn er gebruiken en gewoonten die je 

alleen begrijpt als je van Carnaval houdt. Wel weten wij dat het 

bouwen van een kar in het grootste geheim gebeurt…..dus daarom 

alleen een impressiefoto van ???? 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Namens het hele schoolteam van OBS De Vlinder (niet alle teamleden staan op de foto). 

 

 

 

  

 


