
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2022 
 
 

Week  
13 

Maandag 28 
 
 

Dinsdag 29 Woensdag 30 
 
 

Donderdag 31 
 
 
 

Vrijdag 1 
 
Studiedag 
kwaliteitszorg alle 
leerlingen zijn vrij 
 
 
 
 

Zaterdag 2 /Zondag 3 
 
 
 
 

 
 

Week  
14 

Maandag 4 
 
Studiedag PBS op 
Interschool alle 
leerlingen zijn vrij 
 
 
 
 

Dinsdag 5 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 6 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 7 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 8 
 
Open podium  
groep 5 

 
 

 
 
 
 

Zaterdag 9 /Zondag 10 
 
 
 
 
 

 
 

Week  
15 

Maandag 11 
 
 
 
 
Schoolvoetbaltoernooi 

Dinsdag 12 
 
 
 
 
Schoolvoetbaltoernooi 

Woensdag 13 
 
MR-vergadering 
verplaatst 
 
Schoolvoetbaltoernooi 

Donderdag 14 
Paasbrunch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 15 
 
Goede Vrijdag 
 

Zaterdag 16 /Zondag 17 
 

 
 

Week  
16 

Maandag 18 
 
Tweede Paasdag 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Dinsdag 19 
 
 
 
 
GMR-vergadering 

Woensdag 20 
 
 
 
 
Centrale Eindtoets gr.8 

Donderdag 21 
 
8.30-9.00: spelinloop 
groepen 1 
 
Centrale Eindtoets gr.8 
 
 

Vrijdag 22 

 
 
 
 

Zaterdag 23 /Zondag 24 
 
 
 
 
 

 
 

Week  
17 

Maandag 25 
 
 
 
 

Dinsdag 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 27 
Koningsdag vrij 

 
 
 

 
 

Donderdag 28 
 
 
 
 
 

Vrijdag 29 
 
 

Zaterdag 30 /Zondag 1  
 



  

 
 

 

 

 

 Vanuit de schoolleiding 

Soms heb je het geluk dat er een opa is op je school die een 
opvallend goede muzikant is. Dit keer hebben wij het geluk 
dat deze opa Alex Vissering heet. Een poos geleden hadden 
twee collega’s Alex Vissering benaderd met de vraag of hij 
een schoollied voor ons wilde schrijven. Dat wilde hij wel en 
door de coronaperiode is de afronding een beetje vertraagd, 
maar vorige week donderdag was het zover. We (een select 
gezelschap waaronder ondergetekende) mochten de studio 
in. Dat was een unieke ervaring en ook heel gezellig. Ik ben 
onder de indruk van het resultaat, maar u moet nog even 
wachten, want we zoeken een geschikt moment om het lied 
te ‘lanceren’ en wellicht bereikt het wel de tipparade 
(‘dromen mag’).   

Wellicht is het u al 
opgevallen dat er twee 
juffen in ons schoolteam 
zwanger zijn. Kinderen 
spelen graag na wat ze zien 
in hun dagelijkse leefwereld 
en het maakt ze niet uit of 
ze een jongen of een meisje 
spelen. Dat is altijd prachtig 
om te zien! Zo zien wij dat 
jongetjes een mama spelen 
en meisjes een papa. Ook 
een hond, een paard of een 
kat worden gespeeld en 
daar kun je als juf enorm 
van genieten en uiteraard kun je ook heerlijk meespelen.  
Het leukste is het als ze de juf naspelen. Ze gebruiken dan 
soms de woorden en de maniertjes van de juf, waardoor de 
juf denkt: ‘Huh, doen ze mij nou na?’ Er komt natuurlijk heel 
veel fantasie bij kijken, maar de juf naspelen die zwanger is, 
was toch wel de moeite waard om op de foto te zetten en te 
delen met collega’s. Dus, bij deze deel ik dit tafereeltje ook 
even met u. 

 
Ik wens u veel leesplezier! 

 
Met vriendelijke groet, 
Anita Klompsma-Bolk. 

 

 
OBS De Vlinder  
Jan Westerlaan 3  

  

 

 
0599-583477  

  

 

 
directie.devlinder@oow.nl 
 

  

 

 
www.obsdevlinder.nl 
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Terugblik maart 2022  

• Projectweek met als thema: uitvindingen 

Van maandag 14 maart tot en met vrijdag 18 maart hebben we op onze school een 

 projectweek gedaan rondom het thema: uitvindingen.  

 De hele school was bezig met het thema. De kinderen leerden om het onderwerp te 

 verkennen, te onderzoeken en te presenteren.  

 Zo hebben de kinderen in de kleutergroepen buiten hun schaduw nagetekend, een uitvinding 

 gemaakt, allerlei producten verkend door eraan te ruiken en ze eventueel te proeven.  

 De kinderen in de middenbouw hebben onder andere een fotoverhaal gemaakt, interviews 

 gedaan met een onderzoeksvraag, bijvoorbeeld: ‘Wat is de belangrijkste uitvinding ooit?’ Er is 

 nagedacht over windenergie, magnetische werking en het ontwerpen van een duurzaam 

 apparaat.  

 In de bovenbouw hebben kinderen nagedacht over het verbeteren van een bestaande 

 uitvinding. Zo hadden de kinderen bedacht dat een magnetron eten en drinken verwarmd, maar 

 het zou ook leuk zijn om eten en drinken snel te kunnen afkoelen. Daarnaast zou een 

 contactlens met een Virtual Realty (VR)-chip ook een geweldige uitvinding zijn voor de 

 kinderen.  

 Al met al was het een groot succes deze projectweek, want de kinderen waren betrokken en 

 enorm enthousiast. Dat was ook zeker te zien aan de presentaties die werden gedaan 

 (onder andere toneelstukjes, PowerPointpresentaties, filmpjes, posters, etc.). De leerkrachten 

 waren hier enorm van onder de indruk en het doen van een projectweek krijgt zeker een 

 vervolg. 

  

 Het project is afgesloten met een tentoonstelling in de hal. Er was enorm veel belangstelling en 

 mede namens uw kind(eren) willen wij u bedanken voor de getoonde  interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  
• Audit op 25 en 28 maart 

Op vrijdag 25 maart en op maandag 28 maart heeft de heer Jan Timmer van Bureau 

Meesterschap eindelijk de audit op onze school kunnen afronden. Samen met Rosie Meems-

Smit heeft Jan Timmer de klassen bezocht en lessen geobserveerd. 

Het observeren van de lessen en een gesprek met onze interne begeleider over de 

leerlingenzorg bij ons op school was telkens uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.  

Afgelopen maandag de 28e kregen we ook direct een terugkoppeling van de auditor over de 

bevindingen. De openingszin van de auditor kwam goed binnen: ‘Het is ook weleens fijn om op 

een school te komen waar niet zoveel verbeteringen nodig zijn.’ Veelal wordt een auditor op een 

school uitgenodigd als de kwaliteit niet op orde is en er direct maatregelen genomen moeten 

worden om de kwaliteit te verbeteren. 

Vooral het pedagogisch klimaat maakte indruk op de auditor en daar zijn we enorm trots op! 

We zien uit naar het rapport en zullen tips om nog beter te worden meenemen in onze 

beleidsontwikkelingen. 

 

• Verkeersexamen groepen 8 

Op dinsdag 29 maart vond het digitaal verkeersexamen plaats op onze school. Alle leerlingen 

van de groepen 8 die mee hebben gedaan, zijn in 1x geslaagd. De leerlingen die afwezig waren, 

maken het digitaal examen alsnog. 

Op woensdag 18 mei aanstaande vindt het praktisch verkeersexamen op de fiets plaats. De 

leerlingen leggen dan een route af door Ter Apel. 

Het praktisch verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

• Grote Rekendag 

 De Grote Rekendag was een groot succes op school. De rekencoördinatoren meester Jan 

 Waalkens en juf Sandra Rengers hadden de Grote Rekendag voorbereid en besproken met de 

 leerkrachten. De hele school was afgelopen woensdag 31 maart bezig met ‘Bouwavonturen’. 

 Er werd overleg gevoerd, samengewerkt, bouwtekeningen gemaakt, driedimensionaal 

 geknutseld en uiteraard werden er berekeningen gemaakt.  

 Het was een zeer geslaagde dag! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

• Open podium groep 3 
Op vrijdag 25 maart vond het open podium plaats van groep 3. Voor het eerst waren er weer 

ouders, opa’s en oma’s in de hal. Het was een erg leuk optreden en we hebben ervan genoten! 

 

• Disco 
Het is misschien niet meer van deze tijd, maar wie herinnert zich niet de disco op 

zaterdagavond of zondagmiddag?  

Op onze school organiseert de ouderraad al jaren de disco en eindelijk kon deze weer 

plaatsvinden in de hal op school. Muziek, zingen, dansen en snoep kopen met een glas drinken. 

Heerlijk vinden de kinderen het. En stiekem wij ook. Het was weer genieten en hieronder vindt 

u een impressie. 

 



  

April 2022  

• Vrijdag 1 april en maandag 4 april studiedagen vrij 
Op vrijdag 1 april ging het schoolteam met elkaar de kwaliteitszorg bespreken. Dit ging met 

name over beleidsontwikkelingen als burgerschapsonderwijs, sociaal emotioneel leren en 

ontdekkend en ontwerpend leren. De beleidsdocumenten zijn besproken. 

Op maandag 4 april gingen wij als schoolteam een collegiale consultatie doen op Interschool. 

In groepjes zijn wij de gedragsaanpak met Positive Behaviour Support (hierna PBS) gaan 

observeren in de klassen. Ons schoolteam had een kijkwijzer meegenomen en werd begeleid 

door PBS-coach Inge Reijnders. Na afloop gingen wij de tips en tops bespreken en deze nemen 

wij mee naar onze eigen dagelijkse situatie.  

Op woensdag 6 april zal het omgekeerde plaatsvinden. Het schoolteam van Interschool zal bij 

ons in de klassen komen kijken naar onze aanpak op gedrag met PBS. We verwachten van 

deze consultaties bij elkaar op school veel te leren. 

 

• Open podium groep 5  
Op vrijdag 8 april 2022 vindt het open podium plaats van groep 5 in de hal van de school. We 

hebben als team afgesproken dat er twee bezoekers per kind naar het open podium mogen 

komen kijken. We verzoeken u om de onderlinge afstand te respecteren en om 13.00 uur 

aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten. 

 

• Weerbaarheidstrainingen 
Aan het begin van het schooljaar hebben de groepen 7 en 8 een weerbaarheidstraining gevolgd 

bij Sport & Welzijn Academy Knaap in Ter Apel. In deze trainingen hebben de leerlingen 

getraind om voor zichzelf op te komen, grenzen aan te geven en hulp te vragen als ze dit nodig 

hebben. Groep 6 wilden we ook graag laten meedoen en dat was toen niet mogelijk, maar nu 

wel. Daarom start groep 6 deze week met de eerste les weerbaarheidstraining en er zullen nog 

zes lessen volgen. De leerkrachten en leerlingen van de beide groepen 8 hebben zelf 

aangegeven dat ze ook graag een vervolg willen op de weerbaarheidstraining, maar dan samen 

als één groep 8. Ook deze lessen zullen deze week starten en een goede voorbereiding zijn op 

het voortgezet onderwijs. Wij zijn blij dat we dit voor de zomervakantie nog kunnen 

organiseren. 

 

• Schoolvoetbaltoernooi 
Op maandag 11 april, dinsdag 12 april en woensdag 13 april vindt het schoolvoetbaltoernooi 

van Ter Apel plaats. Dit jaar zullen er alleen maar zeventallen voetballen om de competitie leuk 

te houden voor alle scholen. De wedstrijden starten rond 17.30 uur en er zal gestreden worden 



  
om de dokter Wachters bokaal. Iedereen is van harte welkom, zie voetbalschema. Op het 

sportveldterrein staat wel aangegeven op welk voetbalveld (gras A/B, kunstgras) u moet zijn. 

Poule Jongens A Jongens B Meisjes A Meisjes B 
Maandag 17.30 - 17.50 uur 

18.17 - 18.37 uur 

19.23 - 19.43 uur 

19.45 - 20.05 uur 

 17.30 - 17.50 uur 

18.17 - 18.37 uur 

19.01 - 19.21 uur 

 

 

Dinsdag  17.30 - 17.50 uur 

18.17 - 18.37 uur 

19.01 - 19.21 uur 

 

 

 

17.30 - 17.50 uur 

17.52 - 18.12 uur 

18.39 – 18.59 uur 

19.01 - 19.21 uur 

Woensdag 17.30 - 17.50 uur 

18.36 - 18.56 uur 

 

19.30 uur finale? 

18.36 – 18.56 uur 

18.58 – 19.18 uur 

 

19.30 uur finale? 

18.14 – 18.34 uur 

 

 

19.30 uur finale? 

18.58- 19.18 uur 

 

 

19.30 uur finale? 

 

• MR-vergadering 
Ongeveer 6 keer per schooljaar heeft de medezeggenschapsraad (hierna MR) een vergadering 

op school. Het gaat dan bijvoorbeeld over de formatie, de verkeersveiligheid voor de school, 

beleidstukken die ontwikkeld zijn. De komende MR-vergadering wordt verplaatst, dus 

woensdag 13 april gaat niet door. Misschien goed om nog even te vermelden wie er allemaal in 

de MR zitten: 

• Lineke Sprik (voorzitter) 

• Annemiek van Vondel (secretaris personeelsgeleding De Vlinder) 

• Jan Boonstra (lid personeelsgeleding De Vlinder) 

• Ellen Drenth-Baas (lid personeelsgeleding Interschool) 

• Sandra Kemper-Jansen (lid personeelsgeleding Interschool) 

• Anita Klompsma-Bolk (adviserend lid directie) 

• Henk Potze (lid) 

• Marcel Schlimbach (lid) 

• Rosie Meems-Smit (adviserend lid directie) 

• Dagmar van Suchtelen van der Haare (lid) 

 

• Paasbrunch 
Op donderdag 14 april vindt de Paasbrunch plaats op school. Deze traditie wordt georganiseerd 

door de ouderraad. Alle ouders krijgen via een parrobericht de informatie.  

Deze dag hoeft u uw kind alleen iets te drinken mee te geven naar school.  

 

 



  
 

• Goede Vrijdag en tweede paasdag vrij 
Op Goede Vrijdag 15 april en op tweede paasdag 18 april hebben we een lang weekend vrij. Als 

openbare school staan wij open voor alle geloofsovertuigingen en wij proberen onze leerlingen 

een brede ontwikkeling mee te geven. Wij staan daarom ook stil bij het Pasen. 

De precieze herkomst van het woord Pasen is niet helemaal met zekerheid te achterhalen. 

Vermoedelijk staat het in verband met het joodse feest ‘Pesach’, maar de oorsprong kan ook 

liggen in het Latijnse woord ‘pascua’, dat weide betekent en op die manier zou verwijzen naar 

de lente. 

Op eerste paasdag is Jezus, volgens de bijbel, opgestaan uit de dood. Zijn wederopstanding uit 

de dood wordt gezien als het overwinnen van de dood, wat voor zijn discipelen een reden was 

voor een feestje. Tweede paasdag is niet meer dan een extraatje. Er wordt op tweede paasdag 

niks herdacht, maar is door de kerk in het leven geroepen, zodat gelovigen nog een dag extra 

de tijd hebben om naar de kerk te gaan. 

Voor niet-gelovigen is Pasen vaak een gelegenheid om familie op te zoeken en samen 

uitgebreid te eten. Voor de kinderen komt meestal de paashaas nog langs, om paaseieren te 

verstoppen in de tuin. De paashaas komt voort uit een Germaanse traditie en staat voor het 

vieren van de lente en nieuw leven. In het noorden gaan we veelal ‘neuten schaiten’, maar wat 

dat is, vertellen we een volgende keer. Onze GVO docente zal in de groepen 5 t/m 8 aandacht 

besteden aan het Pasen. 

 

• Centrale Eindtoets 
Op woensdag 20 april en op donderdag 21 april vindt de centrale eindtoets plaats.  

Met de Centrale Eindtoets, krijgt uw kind een extra kans om te laten zien wat het kan. Als er op 

de toets een hoger niveau gescoord wordt dan op het schooladvies staat, moet de school het 

advies heroverwegen. Scoort uw kind lager dan verwacht, dan verandert dat niets aan het 

schooladvies. Kinderen hoeven zich dus geen zorgen maken over de eindtoets (geen stress!). 

Oefenen is ook niet nodig, omdat de toets juist is bedoeld om te kijken wat uw kind al kan en 

weet.  

De Centrale Eindtoets bestaat uit verschillende delen. Alle kinderen maken een rekentoets en 

een taaltoets. Daar krijgen ze twee uur de tijd voor. Er is ook een toets voor wereldoriëntatie, 

maar die is niet verplicht. Het kan gebeuren dat kinderen ziek zijn in de week van de eindtoets, 

dan kan de toets later worden ingehaald. De toets moet dan altijd op de computer worden 

gemaakt in de week van 26 tot 30 april of van 10 tot 14 mei. 

 

 

 

 



  
 

• Koningsspelen, maar Koningsdag vrij 
Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Het thema van de Koningsspelen 2022 is: 

Voel je fit! Dit thema past bij de Ter Apeler Koningsspelen die in de sporthal van Ter Apel 

plaatsvinden. Alle basisscholen in Ter Apel zullen hieraan deelnemen en afgevaardigden van alle 

basisscholen zullen onder leiding van vakleerkracht Titia Deuling de dag 

organiseren. De groepen zullen op verschillende momenten naar de sporthal 

gaan. De exacte informatie volgt nog via een parrobericht. 

Op Koningsdag, woensdag 27 april zijn alle leerlingen vrij. 

 

• Herdenking 4 mei 
Op woensdag 4 mei is de dodenherdenking in Ter Apel. De herdenking is bij de Naald bij de 

grens in Ter Apel en iedereen is welkom. Mocht u mee willen lopen in de stille tocht, dan wordt 

u om 19.40 uur bij de oude basisschool in Barnflair verwacht, waar wij om 19.45 uur te voet 

vertrekken in een stille tocht. Als basisscholen hebben wij de gedenknaald geadopteerd en legt 

ieder jaar een andere basisschool een krans neer. De Bonifatiusschool zal dit jaar de krans 

leggen bij het monument. De Scoutingclub van Ter Apel en de Ter Apeler Harmonie werken mee 

aan deze herdenking. 

 

• Meivakantie 
Van zaterdag 30 april tot en met zondag 8 mei vindt de meivakantie plaats. Hierin valt ook 

Moederdag (zondag 8 mei vader!). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Met vriendelijke groet,  

Schoolteam OBS De Vlinder. 

  


