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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

‘Een goed begin is het halve werk’. 

De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op en de 

Gouden Weken zijn goed gestart met het kamp en de 

schoolreis. U heeft de informatieavond gehad, waar ik helaas 

niet bij kon zijn, vanwege mijn eerste coronabesmetting. Een 

positieve test is echt negatief voor de getroffen persoon. Je 

moet nog steeds minimaal vijf dagen in quarantaine en dan 

maar hopen dat je geen klachten meer hebt, want anders 

worden het er tien dagen…. Wat zijn we er allemaal flauw 

van (ook als schoolteam), maar we hebben ermee te dealen 

en ik hoop zo dat de besmettingen niet toenemen en wij 

geen klassen naar huis moeten sturen. 

Wat betreft de Gouden Weken zijn we als schoolteam al een 

aantal jaar heel bewust bezig met: een goede overdracht 

tussen collega’s voor de eerste dag van het schooljaar, het 

doen van groepsvormende activiteiten (schoolreis en kamp 

dragen enorm bij), het samen maken van de groepsregels 

(hangen al in iedere klas) en het persoonlijk contact maken 

met alle ouders of verzorgers via de informatieavond en de 

startgesprekken. We proberen als schoolteam het beste uit 

deze periode te halen door vooral vanuit positiviteit met onze 

leerlingen te communiceren. We hebben daarbij ook de 

medewerking van ouders nodig. 

 

Het was fijn om te horen dat onze Positive Behavior Coach, 

Inge Reijnders, werd gewaardeerd tijdens het algemene 

gedeelte van de informatieavond. Wij zijn erg trots op de 

PBS-ontwikkelingen  

Er waren veel ouders op de informatieavond, maar ik hoop 

dat alle ouders met hun kind aanwezig zijn tijdens het 

startgesprek. 

Ik wens u ook een positieve tijd toe, waarin u negatief test! 

 

Anita Klompsma-Bolk. 

 

 

OBS De Vlinder  

Jan Westerlaan 3  
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Terugblik september 2022 

Schoolreis en kamp 

Dinsdag 6 september ging de hele school op schoolreis. De groepen 1 en 2 zijn naar De Beerze 

Bulten geweest. De groepen 3, 4 en 5 zijn naar attractiepark Julianatoren geweest en de 

groepen 6 en 7 naar Avonturenpark Hellendoorn.  

Een kleine impressie van de schoolreis vindt u hieronder. 

  

 

  



  

Kamp groep 8 

Op maandagochtend 5 september vertrokken de 

leerlingen van groep 8, onder begeleiding van juf 

Jennifer, juf Geralda, juf Sandra en juf Titia, naar De 

Waddenhoeve in Noordpolderzijl.  

 

Drie dagen lang zijn de kinderen samen op kamp geweest 

en aan de verhalen te horen, was het een fantastisch 

kamp. 

 

Open podium 

Op vrijdagmiddag 30 september verzorgde groep 8 oranje de aftrap van het eerste open podium in dit 

schooljaar. De kinderen hadden het goed voorbereid en het plezier tijdens de voorstelling was goed te 

zien. Wat fijn voor de kinderen dat er zoveel familieleden naar de voorstelling kwamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Oktober 2022 

Oktober Kindermaand 

Oktober=Kindermaand 

Elk kind van 4 t/m 12 jaar kan in oktober gratis meedoen aan heel leuke activiteiten. 

In Drenthe en Groningen kunnen kinderen (veelal) in de weekenden gratis naar speciale 

kinderactiviteiten als een theatervoorstelling in Emmen voor 4-, 5- en 6-jarigen, een kaboutertocht, 

een TIKTOK dansles, het weekend van de wetenschap, etc. Kijk op 

https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktober-kindermaand/programma voor meer 

informatie.  

 

Studiedag woensdag 5 oktober 

Op woensdag 5 oktober heeft het schoolteam een studiedag van Marije Heijdenrijk uit Den Haag. Zij is 

schrijfster van meerdere onderwijskundige boeken en trainer bij Bazalt. Wij zijn erg blij dat zij ons een 

studiedag biedt. We gaan het onder andere hebben over coöperatieve werkvormen. We zien er naar 

uit! Alle leerlingen zijn deze dag vrij van school. 

Tip: Op deze dag is er ook om 15.00 uur een theatervoorstelling in de bibliotheek van Ter Apel die voor 

iedereen toegankelijk is en gratis is te bezoeken! Zie bijlage flyer Kinderboekenweek. 

 

Kinderboekenweek 

Op donderdag 6 oktober is de aftrap van de 

Kinderboekenweek bij ons op school. Het thema is dit 

jaar: Gi-ga-groen! U heeft tijdens de informatieavond al 

kunnen zien dat onze hal al in het thema is aangekleed.  

Het kinderboekengeschenk dit jaar heeft als titel: 

‘Waanzinnige boomhutverhalen: over toen het Stoel-In-

Je-Neusdag was en andere waanzinnige 

gebeurtenissen’. Een titel waar je alle kanten mee op 

kunt en waar je nieuwsgierig van wordt. Wanneer men 

tijdens de Kinderboekenweek de nieuwe Dolfje 

Weerwolfje, Spekkie en Sproet, Dog Man of een ander 

kinder- of jeugdboek van minimaal 12,50 euro koopt, 

dan krijg je het kinderboekengeschenk er gratis bij. 

Onze leescoördinator meester Martin heeft de 

Kinderboekenweek voorbereid en neemt het schoolteam 

hierin mee. We zijn erg benieuwd wat meester Martin 

voor ons ‘in petto’ heeft. De leerkrachten houden u op 

de hoogte via Parro.  

https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktober-kindermaand/programma


  

Voorleeskampioen 

Op 21 september is mevrouw Henriëtte Bolk van de bibliotheek op school 

geweest om uitleg te geven waar je op moet letten en wat je moet doen om 

voorleeskampioen te worden. De voorleeswedstrijd op school zal 

georganiseerd worden door meester Martin en zal waarschijnlijk in 

november plaatsvinden.  

 

Oudergesprekken Parro open 

Op dinsdag 11 oktober wordt om 16.00 uur Parro opengezet voor alle ouders en verzorgers. U kunt 

vanaf dan het ouder-kind gesprek plannen in week 44; 31 oktober tot en met 4 november. We gaan er 

vanuit dat er minimaal één ouder met het kind meekomt.  

 

Oudergesprekken 

Binnenkort vinden de zogenaamde startgesprekken plaats op school. U ontvangt een vragenlijst met 

uitleg via de mail die u mag invullen over uw kind(eren). De leerkracht van uw kind(eren) vult dezelfde 

vragenlijst in.  

De bedoeling is om in het startgesprek te vertellen hoe wij de ontwikkeling van uw kind zien, hoe de 

kijk van u als ouders op uw kind is en of we dan op één lijn zitten. Wat van belang is, is dat uw kind 

hierbij ook aanwezig is, of liever, deelneemt aan het gesprek.  

Het volgende is belangrijk om te weten: 

• Wij hebben hier een lijst voor die meegestuurd wordt. Om te voorkomen dat ouders elk jaar 

hetzelfde moeten invullen is het aan u of u de lijst wel of niet invult. De onderwerpen op de 

vragenlijst zijn leidraad voor het gesprek. 

• Gescheiden ouders krijgen beiden een uitnodiging, maar bij voorkeur vindt het gesprek plaats 

met beide ouders tegelijk. Indien dit niet mogelijk is,  worden er apart gesprekken gepland. 

• De gesprekken vinden plaats in week 44 van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 

november, zie de planning in Parro vanaf 11 oktober om 16.00 uur. 

 

Activiteitendag 

Op donderdag 27 oktober hebben wij weer een activiteitendag. Op de activiteitendag staat 

handvaardigheid centraal en heeft als thema: Herfst. Elke leerkracht bereidt een wat meer complexere 

techniek voor die rondom het thema herfst. Dit kan van alles zijn o.a. houtbewerken, werken met wol 

en textiel, of werken met kosteloos materiaal, etc. Op zo’n dag is het verzoek aan de ouders om uw 

kind kleding aan te (laten) doen die ‘vies’ mag worden.  

 

Studiedag vrijdag 28 oktober 

Op vrijdag 28 oktober zijn alle leerlingen vrij, omdat wij deze dag een PCM-studiedag hebben met Jelte 

van der Kooi en Kristien Oldengarm. 



  

PCM is de afkorting voor Proces Communication Model. PCM gaat er vanuit dat elke persoonlijkheid van 

iemand opgebouwd is uit een unieke combinatie van zes persoonlijkheidstypen: de harmoniser, de 

gestructureerde denker, de doorzetter, de dromer, de promotor en de rebel. Al deze zes 

persoonlijkheidstypen hebben we allemaal in ons, maar iedereen heeft een voorkeur voor een bepaald 

type (communicatiestijl) en communiceert op de wijze van dat type. Elk type heeft zijn plus- en 

minpunten.  

Ons team heeft de basiscursus gevolgd bij Jelte van der Kooi en heeft een persoonlijk PCM profiel 

ontvangen via een onderzoek. Als schoolteam volgen we nu een herhalingsdag en een aantal collega’s 

doet de basiscursusdag. Deze dag organiseren we samen met het team van Interschool. 

PCM past heel goed bij de gedragsaanpak Positive Behavior Support (hierna PBS), omdat het beide als 

doel heeft om het beste uit onszelf en anderen te halen vanuit een positieve houding.  

 

(Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (G)MR 

Op iedere school binnen het Openbaar Onderwijs Westerwolde (hierna OOW) fungeert een 

medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (hierna MR) is een raad die samengesteld is uit 

ouders en leerkrachten. De ouders worden door u gekozen en de leerkrachten door het schoolteam.  

Op OBS De Vlinder vormen vier leerkrachten en vier ouders de MR. Zij bespreken het beleid op onze 

school, geven advies en hebben instemmingsrecht op onderdelen die te maken hebben met het beleid 

op onze school. Op bovenschools niveau fungeert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(GMR). In deze GMR zitten ook ouders en leerkrachten van de verschillende scholen. Zij hebben 

adviesrecht en instemmingsrecht op het bovenschools beleid van OOW. Zie het informatieboekje 2022-

2023 pagina 4. 

Er ligt een jaarverslag van zowel de MR als de GMR ter inzage op onze school. 

Nieuwe computers 

Voor de herfstvakantie krijgen wij op school nieuwe computers voor de leerkrachten en de leerlingen. 

Onze ICT-partner Arcus Drenthe gaat dit samen met onze bovenschools ICT-er meester Jan Boonstra 

in orde maken. Alle scholen binnen het Openbaar Onderwijs Westerwolde krijgen op deze manier 

nieuwe ‘hardware’ op school. 

Gouden Weken 

De periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie worden de Gouden Weken genoemd. In deze 

periode is het belangrijk om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Het proces van 

groepsvorming begint na een zomervakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, 

de leerkrachten de regels. Na de Gouden Weken zijn de rollen, normen en waarden grotendeels 

bepaald voor de rest van het schooljaar. 

Na elke zomervakantie, maar ook bij elke leerkracht, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. 

Ook gedurende het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, als er bijvoorbeeld 

een nieuwe leerling in de groep komt.  

Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. De fasen zijn: 



  

1. Forming: oriënteren. 

Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur. 

2. Storming: presenteren. 

De verhouding tussen leerlingen worden duidelijker, wie ie er een leider, wie een volger? 

3. Norming: normering. 

De regels, waarden en normen worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak in de 

samenwerking. 

4. Performing: presteren. 

De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar 

iedereen zich aan houdt. 

5. Reforming: evalueren. 

Het einde van het schooljaar is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe groepsdynamiek, 

denk bijvoorbeeld aan het afscheid van groep 8. 

 

Herfstvakantie 

Het is vakantie van zaterdag 15 oktober tot en met zondag 23  oktober. De school is deze week  

gesloten. We verwachten alle leerlingen terug op school op maandag 24 oktober 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolteam OBS De Vlinder.  


