
  

 

 

 

November 
Maandag 31 
 
 
 

Dinsdag 1 
 
 
 
Oudergesprekken 1-8 
 

Woensdag 2 
 
 
 
Oudergesprekken 1-8 
 

Donderdag 3 
 
 
 
Oudergesprekken 1-8 
 

Vrijdag 4 
Open podium groep  
1/2 geel 
 
Oudergesprekken 1-8 
 

Zaterdag 5 / Zondag 6 
 

Maandag 7 
 
 

 
OR-vergadering 

 

Dinsdag 8 
 
 
 
 
 

Woensdag 9 
 

Donderdag 10 
 

Vrijdag 11 

 

Zaterdag 12 / Zondag 13 
 

Maandag 14 
 
 
 
 

Dinsdag 15 
 
 
 
 
 

Woensdag 16 
 
 
 
 

Donderdag 17 
 

Vrijdag 18 
 
 

Zaterdag 19 / Zondag 20   
 

Maandag 21 
Intekenlijst verkoop 
kniepertjes en rollades 
mee naar huis. 
 

Dinsdag 22 
 
 
Ouderavond PBS 
 19.30-21.00 uur 
 

Woensdag 23 
 
 
MR-vergadering 

Donderdag 24 
 
 
 

Vrijdag 25 
Open podium  groep 6 

Zaterdag 26 / Zondag 27 

Maandag 28 
Nieuwsbrief per mail  
 
 

Dinsdag 29 
 
 
 
GMR-vergadering 
 

Woensdag 30 
 
 
 

Donderdag 1 
 
 
 
 

Vrijdag 2 
 
 

Zaterdag 3 / Zondag 4 



  
  

 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Terwijl ik deze brief schrijf, zijn de oudergesprekken in 

school volop aan de gang. Wat fijn dat het zo gezellig druk is 

in de school en de kinderen ook meekomen. Het is goed om 

u als ouder te ontmoeten en dat we het samen hebben over 

uw kind(eren), want u als ouders kent uw kind(eren) het 

beste. 

Eén van de drukste periodes van het schooljaar, en 

persoonlijk vind ik het één van de gezelligste, is 

aangebroken. Sint Maarten staat voor de deur en Sinterklaas 

en zijn Pieten zien er al naar uit om langs te komen op 

maandag 5 december. En dan aansluitend de kerst; daar zie 

ik naar uit! 

 

Wel weet ik dat er stress en onzekerheid heerst in sommige 

gezinnen i.v.m. de financiële situatie thuis.  

In gezinnen met armoede kunnen kinderen minder vaak 

meedoen aan buitenschoolse activiteiten, is ieder feestje een 

‘kopzorg’ erbij en ziet het gezin vaak op tegen de maand 

december. 

In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van het Jeugdfonds 

voor sport & cultuur indien uw kind wil sporten, dansen, 

muziek maken of creatief bezig wil zijn, maar u de 

contributie niet kunt betalen. Naast het Jeugdfonds zijn er 

nog meer hulpverlenende instanties. 

In de komende periode wil ik mij verdiepen in hoe wij als 

school meer kunnen ondersteunen, dus mocht u een idee 

hebben om hulp te kunnen bieden aan gezinnen of bent u 

juist een ouder die deze zorgen heeft, dan hoop ik dat u 

contact zoekt met mij.  

 

U heeft vast al gezien dat er hekken op het schoolplein 

staan. Het is eindelijk zo ver: het schoolplein krijgt een 

‘kleine’ metamorfose.  

Een groep enthousiaste (vak)leerkrachten heeft zich verdiept 

in het bewegend leren en heeft van daaruit een plan bedacht 

dat nu wordt uitgevoerd.  

De kinderen vinden het zeer interessant wat er op het plein 

gebeurt. Een aantal heeft al gezegd dat ze later dat werk ook 

willen doen. Wie weet!  

 

Ik wil afsluiten met u nogmaals te attenderen op de 

ouderavond van dinsdagavond 22 november. Inge Reijnders, 

onze coach op Positive Behavior Support, komt de 

ouderavond verzorgen. Ik hoop dat de hal vol zit met ouders. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anita Klompsma-Bolk. 

 

 

OBS De Vlinder  

Jan Westerlaan 3  
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Even voorstellen 

Mijn naam is juf Jacqueline en zal de komende paar weken lesgeven 

op de maandagen en de dinsdagen in groep 5. 

Ik ben 39 jaar, getrouwd en moeder van 2 kinderen: Emelie, 9 jaar 

en Orion, 6 jaar. Jaren geleden hebben we in Ter Apel gewoond en 

ik vind het fantastisch om in dit prachtig dorp te gaan werken. Als 

klap op de vuurpijl ook nog in het onderwijs, één van de mooiste, 

afwisselendste beroepen die er bestaat.  

Ik zal mijn uiterste best doen om er, samen met juf Floor, een 

leuke, leerzame tijd ervan te maken. 

 

Mijn naam is juf Amber. Ik ben 24 jaar en woonachtig in Blijham.  

Sinds 2018 studeer ik aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool 

in Groningen. Momenteel zit ik in mijn derde leerjaar en ik heb gekozen voor de 

specialisatie van het jonge kind. Dit houdt in dat ik mij specialiseer in de 

groepen 1 tot en met 4 van het primair onderwijs.  

 

Dit schooljaar loop ik stage in groep 1/2 geel en zal ik meerdere lessen en 

activiteiten gaan verzorgen. 

 

Mijn naam is Dilana. Ik ben 16 jaar en ik loop stage bij groep 3 groen.  

Ik ben er elke dinsdag en kom soms ook een hele week op De Vlinder.  

Ik zit in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent, aan het Alfa 

College in Groningen. Ik woon zelf in Ter Apel. 

 

 

 

Mijn naam is Demi van Bree. Ik ben 19 jaar oud en ik volg momenteel de opleiding 

tot onderwijsassistent op het Drenthe College in Emmen. Ik zit nu in mijn laatste 

jaar van de opleiding.  

Na deze opleiding ga ik de PABO volgen. Ik loop dit jaar stage op OBS de Vlinder 

bij de kleuters in groep roze bij juf Marie. Mijn stage is van september 2022 t/m 

juni 2023 en ik ben er op woensdag, donderdag en vrijdag.  



  

Terugblik oktober 2022 

Rabo ClubSupport 

Op woensdag 5 oktober jongstleden waren de voorzitter van de ouderraad, Rebecca Potze, juf Thecla 

en juf Anita aanwezig bij de avond van de Rabobank in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. 

Het was een interessante avond met 

spreker Rolf Schrama die zijn 

levensverhaal vertelde. Rolf Schrama heeft 

een zeer zeldzame vorm van dwerggroei. 

waardoor de vooruitzichten bij zijn 

geboorte zeer somber waren, maar zijn 

doel om ‘groots’ te gaan leven heeft hij wel 

bereikt. 

Van een straatschoffie op de Mavo klom hij 

op tot doctorandus in de Economie om de 

beste te worden. Uiteindelijk deed Rolf 

mee aan de Paralympische Spelen in Rio 

als zeiler en bereikte hij de top van de 

wereld. 

Na de lezing en met muziek omlijste avond 

bleek dat we als ‘Stichting Vrienden van 

OBS De Vlinder’ het mooie bedrag van 

624,09 hebben ontvangen en Carnaval 

OBS De Vlinder ontvangt het bedrag van 

519,34 van de Rabobank, dankzij de 

Raboclubsupport. Iedereen die gestemd 

heeft willen wij, namens deze weg, 

hartelijk bedanken! 

 

Fietsles 

Groep 4 heeft op dinsdag 4 oktober een fietsles gehad van 

Veilig Verkeer Nederland. 

De kinderen hebben geleerd wat haaientanden zijn, hoe ze 

hun hand moeten uitsteken, hoe je bochten moet maken 

en nog veel meer. 

Het was een leerzame les! 

 



  

Studiedagen 

In de afgelopen periode heeft het team zich verdiept in het 

didactisch handelen vanuit verschillende invalshoeken.  

Zo hebben we een teamdag gehad over coöperatieve 

werkvormen, een dag over communicatie via PCM en verdiepen 

we ons in het handelingsgericht werken. Er hebben meerdere 

klassenbezoeken plaatsgevonden. 

Het team heeft veel complimenten gekregen en is nu in de fase 

beland om de zogenaamde ‘puntjes op de i’ te zetten. 

 

 

Kinderboekenweek 

Op donderdag 6 oktober werd door Meester Martin, op het 

schoolplein, de Kinderboekenweek geopend. Het lied met 

bijbehorend dansje was ‘een maatje te groot’ voor de kinderen, 

maar dat mocht de pret niet drukken. 

 

De kinderen hebben in de klas veel gelezen in boeken rondom het 

thema: Giga-Groen. Daarnaast is er geknutseld rondom het thema. 

De kinderen hebben veel nieuwe woorden geleerd.  

 

    

Kunstenaar in de klas 

Voor de herfstvakantie hebben alle leerlingen met 

beeldend kunstenaar, Stefan de Keijser, gewerkt aan 

beeldende vorming. Kunstenaar Stefan leerde de 

kinderen stap voor stap welke technieken je kunt 

gebruiken om iets te maken. Hij vroeg de kinderen goed 

te kijken en hun fantasie te gebruiken. Alles is goed en 

niks is fout. 

Er werden prachtige creaties gemaakt van klei, hout en 

allerlei kosteloze materialen die waren meegenomen 

door de kinderen. De sfeer tijdens iedere les was zo 

relaxt dat je wel door het raam moest kijken. De school 

was na afloop één grote tentoonstelling!  



  

November 2022 

Nationaal Schoolontbijt 

Op donderdag 10 november doen wij het nationaal schoolontbijt op school. De kinderen leren op een 

feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te 

ontbijten. Uw kind hoeft deze dag thuis niet te ontbijten! 

Beginnen met een ontbijt heeft voor iedereen voordelen: 

1. Ontbijten geeft je energie.  

2. Ontbijten levert voedingstoffen. 

3. Ontbijten helpt de stoelgang. 

4. Ontbijten voorkomt snacken. 

5. Ontbijten is lekker en gezellig. 

 

Het ontbijt wordt vaak de belangrijkste maaltijd van de dag genoemd: het geeft energie en helpt de 

spijsvertering op gang. Ontbijten geeft je daarmee een goede start van de dag. Bovendien helpt het 

ontbijt om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die ontbijten 

meer vezels, calcium, zink en ijzer en de vitamines A, B2 en C binnenkrijgen. Mensen die ontbijten 

halen dan ook gemakkelijker de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden dan mensen die het ontbijt 

overslaan. Door een hogere inname van voedingsstoffen verhoogt ontbijten de kwaliteit van je 

voedingspatroon. En dat is gunstig voor je gezondheid. 

 

Sint Maarten 

In de school worden de voorbereidingen voor het 

maken van een lampion voor Sint Maarten al 

gemaakt. Op vrijdag 11 november is de dag dat 

iedereen met zijn of haar lampion lopen mag. De 

onderbouw zal ’s middags gaan zingen in de 

Heemker Akkerflat om te oefenen. De ouderraad 

zorgt voor een heerlijk snoepje voor alle kinderen 

bij ons op school. 

 

 

 

 

 

Elf november is de dag, 

dat mijn lichtje 

dat mijn lichtje 

Elf november is de dag, 

dat mijn lichtje branden mag 



  

 

Intekenlijst kniepertjes 

Vorig jaar was de kniepertjesactie zo’n groot succes dat de ouderraad heeft besloten om dezelfde actie 

nogmaals te doen. Wel is er een limiet gesteld aan het aantal zakjes kniepertjes dat besteld kan 

worden. Dit staat duidelijk vermeld op de intekenlijst. 

Op maandag 21 november krijgt ieder kind de intekenlijst mee voor de verkoop van kniepertjes en 

rollades. De ouderraad organiseert en coördineert deze actie en de opbrengst is bedoeld voor de 

schoolkas van de ouderraad. 

 

Ouderavond PBS 

Op dinsdag 22 november is er een ouderavond Positive Behavior Support door Inge Reijnders, PBS -

coach van ons schoolteam en het schoolteam van Interschool.  De avond start om 19.30 uur en zal om 

uiterlijk 21.00 uur worden afgesloten. De bijeenkomst is in de hal en vanaf maandag 7 november kunt 

u zich aanmelden via Parro, zodat onze conciërge Alfons weet hoeveel personen er ongeveer komen. 

 

Herdenking WOII 

Op maandag 28 november zal er een herdenking plaatsvinden bij het Joods monument in Ter Apel. 

Rond 13.00 uur zullen alle bovenbouwleerlingen van alle basisscholen in Ter Apel zich verzamelen bij 

het monument dat staat tussen de Schotslaan en de Hoofdstraat.  

De bijeenkomst zal maximaal een uur duren en bij het monument zullen de wethouder van onderwijs, 

de heer Wietze Potze en de heer Spanninga het publiek gaan toespreken. Laatstgenoemde zal iets 

vertellen over de Joodse kinderen die in WOII uit Ter Apel zijn weggehaald en nooit meer zijn 

teruggekomen. 

We hopen op goed weer, zodat de herdenking kan plaatsvinden. 

 

Open podium groep 6 

OP vrijdag 25 november zal groep 6 het open podium verzorgen. Alle ouders, verzorgers, opa’s en 

oma’s zijn welkom vanaf 13.00 uur. Meer informatie volgt via Parro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolteam OBS De Vlinder 


