
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2022 
 

Week  
4 

Maandag 31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 1 
 

Woensdag 2 
 
 

Donderdag 3 
 
 
 
 

Vrijdag 4 
 
 
 

 
 
 

Zaterdag 5 / Zondag 6 
 
 
 
 
 

 
 

Week  
5 

Maandag 7 

 
 
 

Dinsdag 8 
 
Alle leerlingen zijn vrij 
i.v.m. een studiedag 
 
 
 

Woensdag 9 
 
MR-vergadering 
 

Donderdag 10 
 
Spelinloop vervalt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 11 
 
Open podium groep 4 
via livestream of 
filmpje. 
 
 
 

Zaterdag 12 / Zondag 13 
 

 
 

Week  
6 

Maandag 14 
PARRO wordt opengezet  
voor groepen 1-7 
 

 
Oudergesprekken 
groep 8 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Dinsdag 15 
GMR-vergadering 
 
 

 
Oudergesprekken 
groep 8 

 
 

Woensdag 16 
OR-vergadering 
 
 

 
Oudergesprekken 
groep 8 

 
 
 
 

 
 

Donderdag 17 
 
 
 

 
Oudergesprekken 
groep 8 

 
 

 
 
 
 

Vrijdag 18 

 
 

 
 
 
 
 

Zaterdag 19 / Zondag 20 
 
 
 

 
 

 
 

Week  
7 

Maandag 21 
 
 

 
 
 
 
 

Dinsdag 22 
 

 
 
 
 
 

Woensdag 23 
 

 
 

 
 
 

Donderdag 24 
 
 
 
 
 

Vrijdag 25 
 
 

Zaterdag 26 / Zondag 27  
 

 
 

Week  
8 

Maandag 28 
 
Margedag vervalt en 
is verplaatst naar 4 
juli.  
We gaan gewoon naar 
school. 
 

     



  

 

 

 

 

 

 Vanuit de schoolleiding  

De afgelopen weken waren weer spannend voor ons team. 

Eerst de vraag of de scholen open mochten of niet? Daarna 

beseften we ons dat het best spannend is om, geboosterd of 

niet, weer een school binnen te stappen. Afstand houden van 

kinderen is zo moeilijk als je lesgeeft. 

 

Wat waren we blij dat de school weer volledig open mocht en 

we gaan er vanuit dat dit zo blijft! We moeten ons nog 

steeds aan de coronamaatregelen houden en dat doen we 

graag als dat ervoor kan zorgen dat we open kunnen blijven. 

Wel merken we dat er nog steeds veel besmettingen zijn en 

ik ben heel blij dat ouders mij zo snel mogelijk inlichten over 

een besmetting via Parro of mail, zeker als er getwijfeld 

wordt over wat wel of niet te doen bij een besmetting.  

Waar wij ons wel zorgen over maken, is het tekort aan 

invalleerkrachten. Tot nog toe heb ik alle invalproblematiek 

kunnen oplossen met collega directeur Rosie Meems-Smit en 

veelal medewerkers van Interschool, maar dat wordt ook 

steeds nijpender. Er is geen aanbod van leerkrachten en 

daarom een groot tekort aan invallers. 

Toch is het ons wel gelukt om de derde kleutergroep, die 

maandag 31 januari aanstaande start te ‘bemannen’. (Leuk  

woord voor vrouwen.) Hier zijn we erg blij mee!  

Vlak voor de kerstvakantie heb ik met onze bestuurder 

gesproken over het starten van een extra kleutergroep en hij 

is hiermee akkoord gegaan. Dit betekent dat we met drie 

kleutergroepen werken vanaf 31 januari. 

Daarnaast was het al langere tijd mijn wens om ook het 

gespreid leiderschap op directieniveau toe te passen. Ik werk 

al een aantal jaren intensief samen met Rosie Meems-Smit 

en wij vullen elkaar goed aan op directieniveau. Na goed 

overleg met het bestuur, de teams en de MR mogen wij sinds 

kort samenwerken als het schoolleidersduo van zowel 

Interschool als OBS De Vlinder. Ik blijf voorlopig het eerste 

aanspreekpunt voor De Vlinder en mijn collega Rosie Meems-

Smit voor Interschool en vanuit daar gaan wij het gespreid 

leiderschap vormgeven zoals wij dat ook op teamniveau 

doen. 

Ik wil iedereen die nog niet aan het werk kan of niet naar 

school kan vanwege ziekte of de coronamaatregelen ‘een 

hart onder de riem steken’. Kop d’r veur en maak er het 

beste van. 

Met vriendelijke groet, 

Anita Klompsma-Bolk. 

 

 

OBS De Vlinder  
Jan Westerlaan 3  
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Vanuit de schoolleiding 

 

Even voorstellen 
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o Marie Timmer-vd Kuip 

 

Terugblik januari 2022 

o Afscheid juf Perla 

o Juf Titia Deuling aan het 

woord: MRT weer gestart 

o Webinar selectief mutisme 

Februari 2022 

o Start kleutergroep roze 

o Studiedag 8 februari vrij 

o Spelinloop groep 1 vervalt 

o Open podium groep 4 

o Oudergesprekken groep 8 

o Carnaval De Kloosterwiekers 

o Voorjaarsvakantie 

Agenda maart 2022 

o Oudergesprekken groep 1-7 

o Open podium groep 7 paars 

o Activiteitendag 

o Open podium groep 3 

o Ouderraadsvergadering 

o Grote Rekendag 

 

mailto:directie.devlinder@oow.nl


  

Even voorstellen 

Sinds kort werken er twee nieuwe, niet geheel onbekende, collega’s in ons schoolteam. Beide collega’s 

kennen wij van Interschool en we zijn heel blij dat zij ons schoolteam komen versterken.  

Juf Marie werkt al een aantal jaren op Interschool als groepsleerkracht in de onderbouw en komt 

tijdelijk (de verwachting is tot de zomervakantie) bij ons in kleutergroep roze werken. Juf Rosie en juf 

Anita werken al een aantal jaren samen als schoolleiders van Interschool en sinds kort zijn zij als 

tweehoofdige schoolleiding aangesteld voor zowel Interschool als OBS De Vlinder. 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Mijn naam is Rosie Meems-Smit en samen met mijn collega Anita Klompsma-Bolk ben ik sinds kort 

directeur van obs De Vlinder en Interschool. Ik ben 40 jaar oud en woon in Valthermond met mijn man 

en onze twee dochters. In mijn vrije tijd wandel ik veel, zwem ik regelmatig en houd ik van 

gezelligheid.  

Ik ben 19 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Sinds 2018 ben ik locatieleider van Interschool. Met 

veel plezier ben ik mede verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op deze school. De samenwerking 

tussen Anita en mij verstevigde de afgelopen jaren en vormt nu de basis voor het tweehoofdig 

directeurschap op beide scholen.  

In de dagelijkse praktijk blijf ik het aanspreekpunt voor Interschool, wel zult u mij 

vaker treffen op obs De Vlinder. De komende tijd zal ik veel tijd besteden aan de 

kennismaking met de kinderen, het team en de ouder(s)/verzorger(s) van obs De 

Vlinder.            

Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten!        Juf Rosie 

 

Mijn naam is Mariejolie Timmer-van der Kuip. Ik ben 29 jaar oud en woon in 

Vlagtwedde, samen met mijn man en onze zoon. In mijn vrije tijd wandel ik 

graag en ook ben ik regelmatig te vinden in de sportschool. 

Ik ben nu zes jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan ik inmiddels bijna vijf 

jaar met veel plezier werk in de onderbouw. 

Samen met collega Sandra Muller-van Vondel zal ik per maandag 31 januari de 

kleutergroep roze opstarten.  

 

Juf Marie 

Ik kijk er enorm naar uit om in het team van OBS De Vlinder te werken en om de kinderen en hun 

ouder(s) en verzorger(s) te leren kennen. 

Wij wensen hen heel veel succes en werkplezier op OBS De Vlinder! 



  

Terugblik januari 2022  

• Afscheid juf Perla 

Juf Perla heeft ruim een jaar bij ons met veel inzet en betrokkenheid in groep 7 gewerkt ter 

vervanging van juf Melissa. Afgelopen vrijdag nam zij afscheid van ons team. Juf Perla gaat 

vanaf 1 februari 2022 werken op de RSG in Ter Apel. 

We willen juf Perla nogmaals bedanken voor het goede werk dat zij heeft verricht bij ons op 

school en we gaan haar missen in ons team. 

We willen haar via deze weg heel veel succes en werkplezier wensen op de RSG. 

 

• Juf Titia Deuling aan het woord: MRT weer gestart 

Zoals vorige week reeds gemeld, heb ik gelukkig de MRT lessen kunnen hervatten. Ik ben daar 

erg blij mee! Hopelijk kunnen we vanaf nu het schooljaar zo ‘gewoon’ mogelijk afmaken.   

De afgelopen anderhalf tot twee jaar zijn voor ons allemaal compleet anders verlopen. Tijdens 

de eerste lockdown heb ik gemeend om ouders via de mail wekelijks van nieuwe MRT-

oefeningen te voorzien. Mij niet realiserend dat het echt teveel was op het bordje van de 

ouders. Na dit inzicht heb ik dit dan ook geen vervolg gegeven.  

Ik realiseer mij terdege dat we stil hebben gestaan qua MRT. Ik ga de komende tijd m’n uiterste 

best doen om alle leerlingen weer de hulp te bieden die zij nodig hebben.  

 

Zelf heb ik niet stil gezeten, ik heb mij nog meer verdiept in het fenomeen bewegen in 

combinatie met het leren lezen en schrijven. Iets wat heel erg goed past bij de MRT. De 

literatuur die ik hiervoor geraadpleegd heb is: “Leren lezen doe je met je lijf” en “Dyslexie en 

touwtje springen”. Daarnaast heb ik twee studies omtrent voeding afgerond, ook dit staat voor 

mij onlosmakelijk in verband met bewegen.  

Hierdoor heb ik allerlei nieuwe ideeën en theorieën, om zo de MRT de komende tijd een goede 

boost te kunnen geven. Ik heb er zin in! 

 

• Webinar Selectief mutisme 

 Op 18 januari 2022 heeft een deel van ons team samen met een deel van het team van 

 Interschool een webinar over selectief mutisme bijgewoond.  

 Kinderen met selectief mutisme spreken/praten consequent niet in bepaalde situaties, maar het 

 kind spreekt wel in de thuissituatie. Het niet spreken komt dus voor in bepaalde situaties, maar 

 niet overal of altijd = selectief. 

  

 Wat is selectief mutisme? 

 Het is een angststoornis en geen taal-/spraakstoornis.  



  

 Ongeveer 1 tot 7 op de 1000 kinderen heeft selectief mutisme. Selectief mutisme komt vaker 

 voor bij meisjes. 

 Selectief mutisme belemmert het kind in het functioneren op school of in het sociale leven. 

 Het niet spreken is niet verklaarbaar door een taal-/spraakstoornis of andere stoornis. 

  

 Mensen met een angststoornis (dus niet alleen selectief mutisme) hebben angst om de controle 

 te verliezen. Hoe meer een kind met selectief mutisme kan ontspannen, zich goed/vertrouwd 

 voelt en de controle iets los durft te laten, hoe meer ruimte er is om te leren. 

 

 Kinderen met selectief mutisme zijn vaak ook in hun karakter meer introvert, terughoudend, 

 afwachtend. Ouders herkennen het gedrag van hun kind vaak van zichzelf van vroeger (erfelijke 

 factor kan meespelen). 

 

 Wat gebeurt er wanneer een kind in een situatie komt waarbij het selectieve mutisme 

 opspeelt? 

 Mensen reageren vaak in een spannende situatie op drie manieren: vechten, vluchten of 

 bevriezen. 

 Een kind met selectief mutisme bevriest, klapt dicht. 

 

 Er is een zekere vergelijking mogelijk met de ‘stille periode’ die je in het NT2 onderwijs kan 

 zien. De overeenkomst is dat de leerling niet spreekt, omdat het denkt het nog niet goed 

 (genoeg) te kunnen. Er wordt gewacht tot ze zeker weten dat ze het kunnen en dat ze het niet 

 fout doen. Perfectionisme/faalangst speelt hierin een rol. 

 In de NT2 situatie gaat dit geleidelijk mettertijd over, bij selectief mutisme niet. 

 

 Selectief mutisme gaat (bijna) nooit vanzelf over. Behandeling en begeleiding is nodig. De 

 leerkracht is geen specialist op dit gebied. Schakel dus liever ook een professional in. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Februari 2022  

• Start derde kleutergroep roze 

Op maandag 31 januari 2022 zijn wij een derde kleutergroep gestart. Naast groep 1/2 rood en 

1/2 geel hebben we nu ook een groep 1/2 roze. In de kleutergroep roze werken de juffen  

Mariejolie Timmer-van der Kuip en Sandra Muller-van Vondel. Juf Marie werkt op de maandag, 

de dinsdag en de vrijdag in groep roze en juf Sandra werkt op woensdag en donderdag in 

groep roze. We zijn ontzettend blij dat we mogen starten met de derde groep. 

 

 

 

• Studiedag dinsdag 8 februari; alle kinderen zijn vrij 

Op dinsdag 8 februari aanstaande zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de 

leerkrachten. Deze studiedag zal in het teken staan van de zorg rondom de leerlingen. 

 

• Spelinloop groepen 1 vervalt 

Op donderdag 10 februari aanstaande staat er een spelinloop gepland voor de leerlingen in de 

groepen 1. De spelinloop vervalt, maar we hopen dit schooljaar nog ouders in kleine groepjes 

uit te nodigen. We wachten even af tot het weer toegestaan is om groepjes ouders in de school 

te ontvangen. Dat wordt nu nog afgeraden. 



  

 

• Open podium groep 4 

Op vrijdag 11 februari aanstaande staat er een open podium gepland voor groep 4. Helaas is 

het nog niet toegestaan om ouders in groepen binnen de school te ontvangen, dus ontvangt u 

een link, zodat u via een livestream kunt kijken (opa’s, oma’s kunnen ook kijken als u de link 

doorstuurt). 

 

• Oudergesprekken groepen 8 

In week 7 (van 14 februari t/m 17 februari) vinden de gesprekken plaats over de leerlingen 

van groep 8. We noemen het nog steeds oudergesprekken, maar het betreffende kind is 

aanwezig bij het gesprek. De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs en de voortgang van 

de leerling staat in dit gesprek centraal. Op dinsdag 1 februari om 17.00 uur wordt Parro 

opengezet. 

 

• Carnaval met De Kloosterwiekers 

Het Carnavalsweekend in Ter Apel is verplaatst naar het weekend van 2 en 3 juli 2022. De 

maandag erna (4 juli) zijn alle kinderen vrij. Rosenmontag, 28 februari 2022 is vervallen 

als vrije dag en wordt een gewone lesdag op school. 

Op vrijdag 18 februari staat het Carnaval gepland op school. Het is een traditie dat alle 

kinderen verkleed op school komen en dat De Kloosterwiekers op school komen om het 

Carnaval met ons te vieren. Vorig jaar kon het niet doorgaan en dit jaar ook niet op de 

traditionele manier, maar we hebben overleg gehad met alle schoolleiders van Ter Apel en De 

Kloosterwiekers. We willen er toch aandacht aan besteden door alle kinderen, die dat willen, 

verkleed op school te laten komen. We zijn samen aan het bedenken hoe we invulling gaan 

geven aan deze dag. U ontvangt hier nog informatie over via Parro. 

 

• Voorjaarsvakantie 

Van maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari is de voorjaarsvakantie. 

Wij wensen iedereen (alvast) een fijne voorjaarsvakantie! 

 

  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolteam OBS De Vlinder.  


