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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

De Gouden Weken zijn begonnen op school!  

Tot de herfstvakantie werken wij aan het proces van 

groepsvorming die na een zomervakantie weer helemaal 

opnieuw begint. De leerlingen moeten weer aan elkaar 

wennen, ook aan de leerkrachten, en ze zijn elkaar in deze 

fase opnieuw aan het verkennen.  

De regels moeten opnieuw duidelijk gesteld worden, want 

ieder kind zoekt naar veiligheid en structuur. ‘Wat spreken 

we af en wat zijn de regels in de klas en in de school?’ Dit 

wordt samen met de leerlingen besproken en vastgelegd. 

Het is in deze fase heel belangrijk om een goed pedagogisch 

klimaat te creëren. Daarom vinden wij het onder andere 

belangrijk, om juist aan het begin van het schooljaar, op 

schoolreis en op kamp te gaan. Daar leren de kinderen 

elkaar goed kennen, de leerkrachten zien hun leerlingen op 

een andere manier dan in de klas. Het plezier is op deze 

dagen het belangrijkste!  

De schoolreis en het kamp, aan het begin van het schooljaar, 

geven zoveel sfeer en daar kan iedereen de rest van het 

schooljaar plezier en profijt van hebben.  

 

Als schoolteam werken wij al drie schooljaren aan Positive 

Behaviour Support (hierna PBS). PBS heeft als doel om 

leerlingen goed en gewenst gedrag aan te leren door middel 

van een positieve benadering. Al drie jaar lang worden wij 

gecoacht door Inge Reijnders, die naast PBS-coach ook 

gedragswetenschapper, onderwijskundige, orthopedagoog en 

GZ psycholoog is.  

Op de informatieavonden zal Inge Reijnders een korte 

inleiding geven over manieren waarop ouders/verzorgers 

vanuit positiviteit, ongewenst gedrag kunt corrigeren. We 

hopen dat er van ieder gezin minimaal één ouder komt. 

 

Ik wens iedereen een heel plezierig schooljaar! 

 

Anita Klompsma-Bolk. 

 

 

OBS De Vlinder  
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September 2022 

Schoolreis en kamp 

Dinsdag 6 september gaat de hele school op schoolreis. Hier verheugen zowel de leerlingen als de 

leerkrachten zich altijd op! De leerkrachten zullen u gedurende de dag foto’s sturen via Parro over de 

schoolreis. Ook als de tijden ’s middags afwijken van datgene wat is afgesproken, zal dit in Parro 

vermeld worden.  

• De groepen 1 en 2 gaan naar De Beerze Bulten (het leukste uitje van Overijssel; ANWB 2022). 

De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht en zullen rond 15.45 uur terug zijn bij 

school. De bus staat dan aan de voorzijde van de school. Zie bijlage in de mail voor de groepen 

1 en 2.  

• De groepen 3, 4 en 5 gaan naar attractiepark Julianatoren. De kinderen worden om 8.00 uur 

verwacht op school en zullen rond 18.00 uur terug zijn bij school. In de bijlage voor de groepen 

3, 4 en 5 vindt u verdere informatie over de schoolreis.  

• De groepen 6 en 7 gaan naar Avonturenpark Hellendoorn. De kinderen worden gewoon om 8.15 

uur op school verwacht en zullen rond 17.30 uur terug zijn. In de bijlage voor de groepen 6 en 

7 vindt u verdere informatie over de schoolreis.  

• De groepen 8 gaan op een driedaagse kamp naar De Waddenhoeve. De informatie voor de 

ouders/verzorgers en de kinderen is al meegegeven. Juf Geralda, juf Sandra, juf Titia en juf 

Jennifer zullen meegaan als begeleiding. 

 

Avondvierdaagse 

Er is een nieuw bestuur van de Stichting Wandelvierdaagse Ter Apel en deze heeft de traditie van de 

avondvierdaagse weer opgepakt. De  avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 13 

september tot en met vrijdag 16 september. Alle leerlingen van onze school hebben inmiddels een 

aanmeldformulier meegekregen. We willen u verzoeken om per kind een aanmeldformulier in te 

leveren met daarbij contant geld in een afgesloten zakje of envelop. Deze kan aan de leerkracht 

worden gegeven. Tot uiterlijk 7 september kan er worden aangemeld. 

 

Informatieavonden iets aangepaste tijden 

Dinsdag 20 september groepen 3 en 4 19.00 tot 20.00 uur vanaf 19.30 uur in de hal. 

Dinsdag 20 september groepen 7 en 8 20.00 uur tot 21.00 uur vanaf 20.30 uur in de hal. 

 

Woensdag 21 september groepen 1 en 2 19.00 tot 20.00 uur vanaf 19.30 uur in de hal. 

Woensdag 21 september groepen 5 en 6 20.00 uur tot 21.00 uur vanaf 20.30 uur in de hal. 

 

Op dinsdag 20 september aanstaande is de informatieavond voor de groepen 3, 4, 7 en 8. De avond 

start om 19.00 uur met de groepen 3 en 4. Om 19.30 uur zal Inge Reijnders informatie geven over de 

waarden en normen van Positive Behaviour Support (PBS). Daarnaast zal zij informatie geven over hoe 



  

je als ouder het positieve gedrag thuis kan stimuleren. De ouders/verzorgers van de groepen 7 en 8 

kunnen om 20.00 uur naar de groep van hun kind gaan en om 20.30 zal Inge Reijnders aan deze 

ouders/verzorgers informatie geven over PBS. De avond eindigt om 21.00 uur. De groepen 8 krijgen 

beide onderdelen van de informatieavond in de hal. 

 

Op woensdag 21 september geldt bovenstaande voor de groepen 1, 2, 5 en 6. De groepen 1 en 2 

krijgen beide onderdelen van de informatieavond in de hal. 

 

Schoolfotograaf 

In de week van 19 t/m 23 september komt de schoolfotograaf op woensdag, donderdag en vrijdag op 

school. Monique Willems doet de voorbereidingen en zal binnenkort een bericht sturen wie, wanneer 

aan de beurt is.  

 

Kinderpostzegelactie 

Stichting Kinderpostzegels zet zich in voor kwetsbare kinderen.  

De missie van deze stichting is:  

‘Ieder kind verdient gelijke kansen.’  

Veel kinderen hebben vanaf hun geboorte al een achterstand, omdat ze 

bijvoorbeeld opgroeien in armoede of geen veilig thuis hebben, angstig zijn 

of zich eenzaam voelen. Stichting Kinderpostzegels werft fondsen en 

ontwikkelt prikkelende programma’s als: ‘Move Maatje’, ‘School’s cool’ en 

‘Playing for succes’.  

Onze school wil zich hier graag voor inzetten en werkt daarom mee aan de 

Kinderpostzegelactie. De Kinderpostzegelactie start woensdag 28 september en 

eindigt op woensdag 5 oktober 2022. 

 

Open podium 

Op vrijdagmiddag 30 september heeft groep 8 oranje het open podium. Alle ouders, verzorgers, opa’s 

en oma’s zijn welkom! De leerkracht zal hierover nog een parrobericht sturen met de tijden. 

 

Gruiten (groente en fruit) 

Vanaf volgende week woensdag gaan we weer twintig weken gruiten op school. Tot en met 10 februari 

2023 ontvangt onze school drie porties groente en fruit per leerling per week van het EU-schoolfruit en 

groenteprogramma gratis. 

Op de woensdag, de donderdag en de vrijdag is er weer fruit en groente op school voor in de pauzes. 

U hoeft op deze dagen alleen drinken en brood mee te geven. 

De groente- en fruitlevering die uw kind krijgt vanuit het EU-Schoolfruitprogramma is een aanvulling 

op de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Met de groente- en fruitlevering van het EU-



  

Schoolfruitprogramma (minimaal 70 gram per portie) maken 

kinderen een goede start om de ADH te halen! 

‘Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en 

fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel 

verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas 

gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer 

proberen! 

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit 

proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. 

Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in 

de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet 

eten.’  (Bron: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-

EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm; geraadpleegd 2 september 

2022.)  

 

 

Schoolfonds en ouderbijdrage 

Ieder schooljaar vraagt de ouderraad een vrijwillige financiële bijdrage van de ouder(s) en verzorger(s) 

die in het schoolfonds wordt gestort. De bijdrage wordt besteed aan extra uitgaven zoals vieringen, 

traktaties, cadeautjes schoolverlaters, excursies/uitjes, spelletjesdagen, paasbrunch, licht en geluid 

voor de discoavond, etc. Het gaat hierbij om activiteiten die niet binnen het reguliere onderwijsbudget 

vallen en die we wel graag als school willen doen met onze leerlingen. 

De ouderbijdrage voor het schoolfonds is € 25,00 per leerling en dit is een vrijwillige bijdrage. Voor 

kinderen die later instromen wordt dit naar rato berekend. 

Bijdrage Schoolreis 

Naast het schoolfonds vragen wij van ouders een financiële bijdrage voor de schoolreis. Voor de 

groepen 1/2 is dat € 25,- , voor de groepen 3, 4 en 5 is dat € 30,- voor de groepen 6 en 7 is dat € 35,- 

en voor groep 8 is dit € 125,- (schoolkamp 3 dagen). 

Kosten St. Maarten, Sinterklaas en Kerst  

In de week voor Sint-Maarten maken de kinderen een eigen lampion. Elk jaar, rond of op 5 december, 

bezoeken Sinterklaas en zijn Pieten onze school (dit schooljaar op maandag 5 december). Met de 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 viert hij zijn verjaardag en deelt hij cadeautjes uit. De kinderen uit 

de groepen 5 tot en met 8 houden een surpriseochtend. Zij verzorgen zelf een cadeautje. 

Voor de Sinterklaasviering is een bijdrage van € 10,00 per leerling vastgesteld. De groepen 1 t/m 4 

betalen dit aan school. Van de groepen 5 t/m 8 wordt verwacht dat ze voor de viering van het 

Sinterklaasfeest in de eigen groep een cadeautje kopen van € 10,00.  

De donderdag voor de kerst is er een kerstbijeenkomst voor kinderen en ouders van ongeveer 17.00 

uur tot ongeveer 19.00 uur (tijden kunnen nog wijzigen). Er is meestal een gezamenlijke maaltijd voor 

de kinderen. De ouderraad organiseert deze kerstbijeenkomst in overleg met het schoolteam. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


  

Ouderbijdrage 

De financiële bijdrage, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage, ziet er voor de verschillende groepen als 

volgt uit: 

• Groepen 1 en 2 € 60,- (Inclusief het Sinterklaascadeau) 

• Groepen 3 en 4 € 65,-  (Inclusief €10,- Sinterklaascadeau) 

• Groep 5 € 55,-  (Exclusief €10,- Sinterklaascadeau) 

• Groepen 6 en 7 € 60,- (Exclusief €10,- Sinterklaascadeau) 

• Groepen 8 € 125,-*   (Exclusief €10,- Sinterklaascadeau) 

*Het schoolkamp is erg kostbaar en daarom doen de leerlingen van de groepen 7 en 8 acties om geld bijeen te krijgen voor het 

schoolkamp. Deze acties bedenken zij zelf. 

De ouderraad maakt gebruik van WIS-collect. U ontvangt, via de mail, een link waarmee u uw 

ouderbijdrage kunt betalen. (Dit scheelt heel veel administratie voor de ouderraad.) De bijdrage kan in 

één keer worden voldaan, maar er bestaat ook de mogelijkheid om dit in drie termijnen te voldoen 

(oktober, januari en april). Dit gaat via de link die u ontvangt in de mail. U kunt daar aangeven of u 

het in één keer wilt betalen of in termijnen. Dit gaat dan automatisch. 

Er is ook altijd de mogelijkheid om via Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen te betalen via de site: 

https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/, indien u over minimale financiële middelen beschikt. 

Indien uw aanvraag is toegekend, kunt u het formulier inleveren bij de directeur.  

De controle en de financiële administratie valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderraad. De 

verantwoording over de besteding van de gelden is op te vragen bij de ouderraad. Zie ook hoofdstuk 

8.3 in de schoolgids op de website. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolteam OBS De Vlinder.  

https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/

