
  

Mei 2022 
 
 

Week  

17 

Maandag 25 

 

 

 

Dinsdag 26 

 

Woensdag 27 

 

 

Donderdag 28 

 

 

 

Vrijdag 29 

 

 

 

 

 

Zaterdag 30 /Zondag 1 

 

 

 
 

Week  

18 

Maandag 2 

 

 

 

 

 

Dinsdag 3 

 

 

Woensdag 4 

 

Dodenherdenking 

Donderdag 5 

 

Bevrijdingsdag 

 

 

Vrijdag 6 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 /Zondag 8 

 

 

Moederdag 

 

 

 
 

Week  

19 

Maandag 9 

Deze week 

luizencontrole 

Dinsdag 10 

 

 

 

Woensdag 11 

 

 

Donderdag 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 13 

 

Bloemen 

halen op 

school. 

 

 

 

Zaterdag 14 /Zondag 15 

 

 
 

Week 

20 

Maandag 16 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dinsdag 17 

 

Woensdag 18 

 

Praktisch 

verkeersexamen 

groepen 8 

 

 

 

Donderdag 19 

 

8.30-9.00: spelinloop  

 

 

 

 

Vrijdag 20 

 

Open podium  

groep 7 oranje 

 

 

 

 

Zaterdag 21 /Zondag 22 

 

 

 

 

   
Week 

21 

Maandag 23 

 

 

 

Dinsdag 24 

 

 

 

 

Woensdag 25 

 

Alle leerlingen zijn vrij 

i.v.m. een studiedag 

PBS 

 

 
 

Donderdag 26 

 

Hemelvaartsdag 

 

 

 

Vrijdag 27 

 

 

 

Zaterdag 28 /Zondag 29 

 

 

 
Week 

22 

Maandag 30 

 

Nieuwsbrief  

per mail. 

Dinsdag 31 

 

PARRO wordt opengezet 

voor alle groepen. 

Woensdag 1 Donderdag 2 Woensdag 3 Zaterdag 4/Zondag 5 

 

 



  

  

 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Na de meivakantie starten de laatste schoolweken voor de 

zomervakantie. Dit betekent vaak een drukke periode met 

toetsen, oudergesprekken, de musical, sportdagen, etc.  

 

Een mooie drukke periode staat ons weer te wachten, na 

twee schooljaren, waarin we de laatste weken van het 

schooljaar ‘alles’ anders moesten invullen. We zijn blij dat we  

weer activiteiten gezamenlijk met de ouderraad kunnen 

oppakken, zoals we dat gewend waren voor de 

coronapandemie.  

Wel merken we dat iedereen weer moet wennen aan deze 

‘drukte’. Hoe blijven we alles overzien en hoe kunnen we de 

werkdruk ‘de baas’ blijven?  

 

Door prioriteiten te stellen.  

 

Het Vlinderteam kiest daarom in de eerste plaats voor de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en maakt keuzes in 

wat nu belangrijk is. De coronamaatregelen zijn eraf, maar 

er zijn leerlingen in het onderwijs, en dus ook bij ons op 

school, die veel onderwijstijd hebben gemist. In onze 

analyses van de tussenopbrengsten nemen we daarom o.a. 

ook het verzuim mee van onze leerlingen.  

 

Het is voor ons dus nog steeds zoeken naar de balans tussen 

welke leerstof moet aangeboden zijn en wat vinden we 

belangrijk voor bijvoorbeeld de sociaal emotionele 

ontwikkeling van onze leerlingen. Maar ook i.v.m. de 

effectieve leertijd.… welke activiteiten doe je wel en welke 

niet? Welk kind moet extra instructie, eventueel een 

verlenging in de huidige klas en welk kind niet? Dit is altijd 

een zoektocht, maar na deze coronapandemie best wel een 

lastige zoektocht, ook voor de ouders van de betreffende 

kinderen.  

 

Is dan alles belangrijk? 

Als alles belangrijk is, heeft niks meer prioriteit……dus we 

blijven zoeken.  

 

Ik wens u veel leesplezier en alvast een fijne meivakantie. 

 

 

Anita Klompsma-Bolk. 

 

 

 

 

OBS De Vlinder  
Jan Westerlaan 3  

 
 

 

 
0599-583477  

 
 

 

 

directie.devlinder@oow.nl 
 

  

 

 
www.obsdevlinder.nl 

  

In deze nieuwsbrief:  
Vanuit de schoolleiding 

Terugblik april 2022 

o Schoolvoetbaltoernooi 
o Juf Mirella met verlof 

o Paasbrunch 
o Centrale Eindtoets 

o Koningsspelen 

Mei 2022 

o Herdenking 4 mei 
o Bloemenmarkt 

o Spelinloop onderbouw 
o Open podium groep 7 

paars vervalt 
o Studiedag PBS en dagen 

erna vrij 

o Oudergesprekken 

Agenda juni 2022 

o 7 juni studiedag vrij 

o OR-vergadering 13 juni 
o GMR-vergadering 14 juni 

o Oudergesprekken 

o Activiteitendag 
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Terugblik april 2022  

Schoolvoetbaltoernooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 11 april startte het voetbaltoernooi om de Dr. Wachtersbokaal op de voetbalvelden in Ter 

Apel. Wij deden mee met vier teams; twee teams uit de groepen 7 (jongens- en meisjesteam) en twee 

teams uit de groepen 8 (jongens- en meisjesteam). De eerste dag begon het al heel goed, omdat de 
teams meerdere wedstrijden met veel doelverschil wonnen. De dinsdag volgde en het resultaat was 

weer veelbelovend goed. Dat beloofde iets voor de woensdag…..èn dat bleek.  
De finales was een groot Vlinderfeest. Beide jongensteams van de groepen 7 en 8 en ook de 

meisjesteams van de groepen 7 en 8 moesten tegen elkaar voetballen. Wat werden het spannende 
wedstrijden. De meisjes van groep 8 wonnen de wedstrijd en de jongens van groep 7 wonnen na 

spannende penalty’s de wedstrijd. De OE’s en AH’s waren niet van de lucht. U snapt wel dat het de 
volgende dag één groot feest was op onze school en dat we een heuse inhuldiging hebben gehad. Het 

waren drie dagen vol plezier, af en toe teleurstelling, maar we hebben vooral genoten van onze 

leerlingen en de sfeer die er was op het voetbalveld en op school. Op 18 mei mogen de winnende 

voetbalteams (jongens groep 7 en meisjes groep 8) naar de regiofinale. We zien ernaar uit! 

We willen alle coaches: Raymond Boom, Bertram Brakels, Mary Sassen, Anne Uhlen, Edwin de Vries, 

Bouke Weinans en Peter Weinans enorm bedanken voor hun inzet voor onze voetbalteams.  

Jullie zijn ook kampioenen! 

Het toernooi was goed voorbereid door de voetbalvereniging FC Ter Apel. Ook FC Ter Apel willen we 

namens deze weg bedanken voor het organiseren! 

Juf Mirella van groep 7 paars met verlof 

Juf Mirella en haar leerlingen hebben op een hilarische manier afscheid 

genomen, want juf Mirella zal geen les meer geven aan groep 7 paars, omdat 
zij met zwangerschapsverlof is gegaan. Onder leiding van juf Judith, die juf 

Mirella dit schooljaar vervangt, hadden de leerlingen allerlei oefeningen 

(‘voortoets’) bedacht om te kijken of juf Mirella wel in staat is om een baby 
te verzorgen. Uiteraard was de ‘toets’ moeilijker gemaakt door juf Mirella te 

blinddoeken. Zo moest juf Mirella allerlei ‘potjesvoeding’ proeven en vertellen 
wat ze er van vond en of het ook lekker is. Daarnaast moest ze geblinddoekt 

een luier verschonen. Het was hilarisch voor zowel de leerlingen als de 

juffen. 



  

Paasbrunch 

 

Op donderdag 14 april heeft de ouderraad van onze 

school de traditionele Paasbrunch voorbereid en 

georganiseerd op school. 

Het was gezellig op school en de sfeer was heel 

relaxt. Het thema in de klassen was de lente en 

Pasen. 

We willen de ouderraad bedanken voor de moeite die 

ze hebben genomen om het te organiseren. 

Rebecca  

Mark  

Martine  

Marianne  

Nathalie  

Lisette  

Jan-Hendrik  

Bedankt! 

 

Centrale Eindtoets 

Op woensdag 20 april en donderdag 21 april hebben alle leerlingen van 

groep 8 de Centrale Eindtoets van Cito gemaakt. De twee groepen 

waren samen gesplitst in drie groepen, zodat er in alle rust kon worden 

gewerkt. 

De Cito Eindtoets is knallend van start gegaan (zie foto) en op 
donderdag hebben de leerkrachten de leerlingen, na afloop, 

meegenomen naar een snackbar om deze mijlpaal af te sluiten met een 
gezellig en gezamenlijk moment. Het werd zeer gewaardeerd door de 

kinderen. 

 

Koningsspelen 

De Koningsspelen op vrijdag 

13 mei waren weer een 

groot succes. De kinderen 

van alle basisscholen in Ter 

Apel en Ter Apelkanaal 

waren uitgenodigd in de 

sporthal van Ter Apel. 

Oranje was de kleur die 

overheersend aanwezig was 

zoals gebruikelijk is op 

koningsdag. 

Als OBS De Vlinder zijn we 

erg trots op het feit dat een 

aantal mensen van ons 

team, het grootste deel van de organisatie op zich heeft genomen. 

We willen de organisatie van de Koningsspelen bedanken voor hun inzet! 

 



  

Mei 2022 

Herdenking 4 mei 
Op vrijdag 4 is de jaarlijkse herdenking bij de gedenknaald 

in Ter Apel. 

 

Indien u wilt komen, bent u van harte welkom. We verzamelen 

vanaf 19.30 uur bij het voormalig schoolgebouw aan Barnflair 
Oost. Om 19.45 uur wandelen we gezamenlijk, in stilte, van het 

schoolgebouw naar de gedenknaald waar om 20.00 uur de 
herdenking plaatsvindt. Om 20.30 uur is de herdenking 

afgelopen. Iedereen (uit Ter Apel en omstreken) is welkom 

om aan te sluiten bij de herdenking van 4 mei. 

Bloemenmarkt i.p.v. Vlindermarkt 
Op vrijdagmiddag 13 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur kan iedereen de bloemen die besteld zijn komen 
ophalen van het schoolplein bij onze school. De ouderraad zal de bloemen die op de lijst(en) van uw 

kind(eren) staan uitdelen. 

 
Spelinloop onderbouw 

Op donderdag 19 mei is er weer een inloopochtend gepland in de kleutergroepen 1/2 geel, 1/2 rood en 
1/2 roze. In elke klas zijn maximaal 5 ouders aanwezig en de indeling is in maart gedeeld met de 

ouders. De inloopochtend start om 8.30 uur en eindigt om 9.00 uur. 
 

Open podium groep 7 paars 
Het open podium van groep 7 paars is verplaatst naar vrijdagmiddag 3 juni. Alle ouders/verzorgers 

van de leerlingen van groep 7 paars zijn van harte welkom vanaf 13.00 uur in de hal van de school. Na 

afloop van de voorstelling willen wij u verzoeken om buiten te wachten op uw kind(eren). 
 

Studiedag PBS en aansluitend vrij i.v.m. Hemelvaartsdag 
Op woensdag 25 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. Het team zal zich samen met coach 

Inge Reijnders verder verdiepen in Positive Behaviour Support (hierna PBS). We hopen in het komende 
schooljaar, op de informatieavonden, Inge Reijnders aan u voor te stellen en u kennis te laten maken 

met PBS. Alle kinderen zijn hierna nog twee dagen vrij i.v.m. Hemelvaartsdag. We verwachten alle 
kinderen terug op school op maandag 30 mei.  

 

Oudergesprekken 
Op dinsdag 31 mei wordt Parro opengezet voor de ouders die nog een gesprek willen met de 

leerkracht. U ontvangt informatie of een uitnodiging van de leerkracht via Parro. 
 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne en zonnige meivakantie  

 
 

 

 
 

Met vriendelijke groet,  
Schoolteam OBS De Vlinder.  


