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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Terwijl ik deze inleiding van de nieuwsbrief schrijf is het een 

drukte van belang in de school. De gezelligste maand op 

school breekt bijna aan!  

De ene leerkracht is bezig met het Sinterklaasfeest, de ander 

al met de voorbereidingen van de activiteitendag die draait 

om kerst, maar er is ook al iemand bezig met de 

jaarafsluiting in juli. En ik? Ik hoor het aan en probeer mee 

te denken en geniet van de gezelligheid in school. 

Het einde van het jaar 2022 nadert. De decembermaand is 

voor velen een maand om te bezinnen, gezellig samen te zijn 

met familie en vrienden en terug te kijken op het afgelopen 

jaar. Er waren weer zoveel hoogtepunten en memorabele 

momenten….. 

Afgelopen maandag hadden we een gedenkwaardige 

herdenking bij het Joods monument in Ter Apel en dit 

maakte veel indruk op mij en ik zag ook op onze leerlingen. 

Dat bleek wel toen ik vandaag aan meester Martin vroeg om 

nog even na te praten met een aantal kinderen, uit zijn 

groep, die een rol hadden tijdens de herdenking. De heer 

Spanninga (95 jaar!) had mij een mail gestuurd om te 

vragen wat onze leerlingen vonden van de herdenking. Het 

was een heel mooi gesprek in mijn kantoor, waarin onder 

andere werd gezegd: ‘Het verhaal over de familie Jacobson 

kwam heel erg binnen, juf. Zo zielig dat meneer Spanninga 

zoveel vrienden is kwijtgeraakt.’ De kinderen vonden het 

dapper dat de heer Spanninga erover durfde te praten en ze 

vonden het ook zielig.  

Het is zo bijzonder om te constateren hoe kinderen tegen ‘de 

dingen’ aankijken. Zo wijs en zo eerlijk en dat komt bij mij 

binnen. 

 

Ik wens iedereen een gezellige en fijne decembermaand! 

 

Met vriendelijke groet, 

Anita Klompsma-Bolk. 

 

 

OBS De Vlinder  
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Terugblik november 2022 

Open podium groep geel 

Na een week lang oefenen, was het eindelijk zo ver! 

Alle ouders en zelfs opa’s en oma’s kwamen kijken naar ons optreden.  

Er werd gezongen, gedanst en gepresenteerd. 

De kinderen vonden het heel spannend, maar hebben uiteindelijk 

genoten.  

Wat waren ze trots na het optreden (en juf ook). 

Juf Dian. 

 

Bewegen op muziek 

De gemeente Westerwolde heeft via het Huis van de 

Sport alle basisscholen in de gemeente bewegen op 

muziek aangeboden. 

Op maandag 7 november en op woensdag 9 november 

kwam dansjuf Tirza langs om de kinderen op onze 

school kennis te laten maken met dans, ballet en 

streetdance. Op een speelse manier kreeg de dansjuf 

alle kinderen aan het bewegen op muziek.  

Deze activiteit is in november ook na schooltijd 

aangeboden via de Buitenschoolse Activiteiten (BSA) 

in Ter Apel. 

Juf Titia. 

 

Sint Maarten 

Op vrijdag 11 november gingen de leerlingen van de 

groepen 1 en 2 met hun zelfgemaakte lampion, onder 

begeleiding van de juffen, lopend naar de flat aan de 

Heemker Akkerstraat. Daar werd het Sint Maartenfeest 

geoefend door liedjes met elkaar te zingen.  

De ‘opa’s en de oma’s’ zaten beneden in de hal te wachten 

op de kinderen. De kinderen werden warm onthaald en na 

het zingen van een aantal liedjes kregen de kinderen een 

zakje snoep en ging de hele groep terug naar school. 

Na de wandeling gingen de kinderen nog even 

buitenspelen en daarna naar huis. 



  

 

Ouderavond PBS 

Op dinsdag 22 november was de ouderavond Positive Behavior Support verzorgd 

door onze PBS-coach Inge Reijnders. Er waren ongeveer 25 ouders en onder hen 

ook een opa en een oma.  

Het was aan de reacties te horen een interessante avond, waarin veel informatie 

is uitgewisseld en er werd na afloop gevraagd wanneer Inge Reijnders een vervolg 

geeft aan deze avond. Daar gaan wij ons op beraden. Dit was in elk geval een 

zinvolle avond! 

 

Open podium groep 6 

Op vrijdag 25 november heeft groep 6 het open podium verzorgd. 

Er waren veel ouders te kijken. De kinderen hebben een wervelende show 

neergezet en het Vlinderlied gezongen en twee kinderen hebben zelfs een 

lied in het Frans gezongen! 

  

Herdenking bij het Joods monument in Ter Apel 

Op maandag 28 november heeft er een herdenking plaatsgevonden bij het Joods monument in Ter 

Apel. Samen met de initiatiefnemers: de heer Spanninga, de heer Gerdes en de heer Kat mocht juf 

Anita de herdenking coördineren en leiden. Alle basisscholen en de RSG in Ter Apel waren 

vertegenwoordigd.  

Na het welkomstwoord nam wethouder Wietze Potze het woord en werd er 

aansluitend een krans gelegd door twee leerlingen van onze school Yveth en 

Thomas. Vervolgens lazen onder andere Sabrin, Raya, Huub en Ayla de namen 

voor van de 49 Joodse mensen uit Ter Apel die op mensonterende wijze zijn 

vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Het lezen van de namen bracht een 

gedenkwaardig moment om nooit te vergeten. 

Na de twee minuten stilte werd er ‘Jiddische’ muziek gedraaid wat veel kinderen toch een lach gaf op 

het gezicht. Het zijn en blijven natuurlijk kinderen… 

Als afsluiting kreeg de heer Spanninga het woord, inmiddels 95 jaar oud, met een stem die zo krachtig 

was dat het publiek er stil van werd toen hij de woorden sprak dat hij zich het weggaan van zijn 

vrienden en klasgenoten nog dagelijks herinnerde. Dit maakte indruk, ook bij het jonge publiek! 

Ons schoolteam vindt het belangrijk om de holocaust te blijven herdenken om nooit te vergeten wat er 

in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.  

Wij denken dat deze herdenking heeft bijgedragen aan de bewustwording van wat er destijds in de 

Tweede Wereldoorlog is gebeurd en wij hopen dat alle aanwezigen zich hebben beseft dat dit nooit 

meer mag gebeuren.  



  

December 2022 

Oproep vanuit opvanglocatie Bellingwolde 

Sinds september hebben wij een gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïners in Bellingwolde. Op onze 

opvanglocatie De Grenshof verblijven inmiddels 147 bewoners waaronder veel kleine kinderen. We zijn 

daarom opzoek naar baby/kinderspullen. Het gaat voornamelijk om baby/kinderkleding, 

aankleedkussens, wipstoeltjes, kinderstoelen, ledikantjes/wiegjes, campingbedjes, maxi-cosi’s  of 

zitverhogers e.d. voor in de auto.  

Mocht u iets willen doneren dan mag dat op het gemeentehuis in Sellingen t.a.v. Chantal Meijerink. 

 

Kerstactie: intekenlijst inleveren en ophalen kniepertjes en rollades 

Vorig jaar was de rollade- en 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 woensdag 7 december moeten alle intekenlijsten ingeleverd zijn. De ouderraad organiseert en 

coördineert deze actie en de opbrengst is bedoeld voor de schoolkas van de ouderraad. 

Op donderdagavond 22 december vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur kunt u de bestelde rollades en 

kniepertjes halen uit het speellokaal. De ouderaard zet de bestellingen klaar in het speellokaal.  

 

Sinterklaasfeest 

Op maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Van 8.30 uur tot 12.00 uur. Alle kinderen 

worden om 8.20 uur op school verwacht en blijven op het schoolplein voor de school. De leerkrachten 

zijn vanaf 8.20 uur op het schoolplein. De juffen van de onderbouw nemen om 8.30 uur de kinderen 

mee naar het schoolplein voor de school. 

De groepen 1 t/m 4 vieren het Sinterklaasfeest in de hal en de groepen 5 tot en met 8 vieren het in de 

eigen klas. Wel zal Sinterklaas nog even de klassen gaan begroeten. 

 

Alle kinderen zijn ’s middags om 12.00 uur vrij.  

 

Foute kersttruiendag 

Op woensdag 14 december is het weer de foute kersttruiendag… alhoewel sommige mensen een 

kersttrui die bont, hysterisch en slechte teksten met foto’s bevatten, steengoed vinden! Iedereen is vrij 

om op deze dag (en uiteraard ook op andere dagen) wel of niet een ‘foute’ kersttrui te dragen! 

We hopen op woensdag 14 december een hysterische foto te plaatsen in Parro. 

 



  

Activiteitendag   

Op donderdag 15 december is er opnieuw een activiteitendag op school voor alle groepen. Het thema 

is kerst en de leerlingen zullen met elkaar een kerstdorp maken op school. Hoe het dorp dit jaar wordt, 

kunt u donderdag 22 december tijdens de kerstviering komen bewonderen Het zal zeker de moeite 

waard zijn om De Vlinder te bekijken. 

 

Kerstviering 

Op donderdag 22 december hebben wij traditiegetrouw de kerstviering op school. Het zal dit jaar 

weer als vanouds zijn. Er hangt vanaf maandag 12 december 14.00 uur een kerstboom bij de deur 

waar iedere ouder een kerstbal af kan halen met een gerecht voor het kerstdiner in de klas. U krijgt 

binnenkort meer informatie via Parro. 

 

Studiedag 

Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen vrij en start de kerstvakantie. 

 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie is van vrijdag 23 december tot en met zondag 8 januari. We verwachten alle 

kinderen terug op school op maandag 9 januari 2023! 

 

 

Schoolteam OBS De Vlinder 


