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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Een van mijn leraren op de ‘lagere’ school was Teun Martens, 

vakleerkracht op meerdere (en ik denk alle) basisscholen in 

Ter Apel. Wij kregen wekelijks gymnastiek van meester 

Martens en één van mijn lievelingssporten om samen met 

onze klas te doen, was volleyballen. Ik genoot ervan, maar 

omdat ik al twee sporten beoefende, ging ik niet op 

volleybal.  

 

Als kind wist ik ongeveer welke sporten je kon gaan doen, bij 

welke verenigingen en wie daar op zaten. Zo had je o.a. de 

vereniging Pegasus handbal en volleybal, TGAV gymnastiek 

met een selectie turnen, jazzballet, aerobics en atletiek, de 

voetbalverenigingen Klooster en Sta, zwemclub Zepta waar 

ik ook een poosje zwom en judovereniging Tai-Foe waar ik 

van mijn zevende tot mijn veertiende trainde. Er waren vast 

nog meer verenigingen, waar ik niet van op de hoogte was, 

want je sportte daar waar je familie en vrienden heengingen.  

Tegenwoordig is de wereld zoveel ‘groter’ geworden door de 

televisiezenders en het internet, waardoor kinderen veel 

meer sporten kennen en veel meer keuzes hebben. Kinderen 

kunnen zoveel meer ontdekken waar ze zich goed in kunnen 

ontwikkelen om er veel plezier aan te beleven. Ik vind dat 

fantastisch!  

Zo hoorde ik vorig jaar dat Vince uit groep 

6 al van jongs af aan ‘kart’ en vaak samen 

met zijn ouders en broer (die ook 

verdienstelijk kart) op pad is om 

wedstrijden te ‘racen’, zoals Vince dat 

noemt. Ik wist niet van het bestaan van 

deze sport. Daarom is het leuk om te 

vermelden dat Vince dit jaar Nederlands 

kampioen is geworden, wat een 

uitzonderlijke prestatie is voor zijn leeftijd. 

Mocht uw kind ook op een sport willen, maar is dit financieel 

lastig, dan kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds sport 

& cultuur. Titia Deuling, onze vakleerkracht gym, weet hier 

alles van en wil altijd helpen met de aanvraag. Wilt u een 

afspraak met juf Titia, dan kunt u mailen naar 

t.deuling@oow.nl of onze school bellen.  

O ja, juf Titia is ook goed in volleybal en dat heeft u wellicht 

gezien op het stratenvolleybaltoernooi van 29 december in 

de sporthal van Ter Apel. 

Ik wens u een goed, gezond en sportief 2023! 

Anita Klompsma-Bolk. 
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o OR-vergadering 

o Open podium groep 3 

groen 

o Schoolbezoek bestuur  
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Agenda februari 2023 

o Studiedag 7 februari vrij 
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o Open podium groep 8 

paars 

o Oudergesprekken 

groepen 8 

o GMR-vergadering 

o Carnaval 

o Rosenmontag vrij 

o Voorjaarsvakantie 

Data schoolvoetbal 2023 

11, 12 en 13 april 
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Terugblik december 2022 

Sinterklaasfeest 

Sinterklaas en zijn Pieten hebben maandag 5 december onze school 

vereerd met een bezoek. Het ging wel een beetje raar, want 

Sinterklaas kwam maar niet.  

Op een gegeven moment kwam meester Jan op de motor aanrijden 

met bakpiet achterop. De bakpiet kon Sinterklaas nergens vinden in 

het Sinterklaashuis en hoopte hem bij ons op het plein te zien.  

Wat bleek…..Sinterklaas lag met zijn Pieten te slapen in school. Ze 

waren ingedut na een vermoeiende nacht van pakjes rondbrengen. 

 

Gronings Vuur 

Het cultuurprogramma Gronings Vuur reist 

gedurende vijf jaar door de provincie Groningen. 

Dit jaar is het Gronings Vuur in de gemeente 

Westerwolde. Klaas Spekken is aanjager van dit 

culturele programma dat als thema’s de 

leefbaarheid en het klimaat in Westerwolde heeft. 

Daarnaast is Gea Smidt de artistiek leider van het 

cultuurprogramma Gronings Vuur. 

 

Op donderdag 8 december hadden wij bezoek van 

volkszanger Klaas Spekken en kunstenaar Gea 

Smidt, omdat wij de locatie waren waar zij met z’n 

tweeën ‘de mooiste vlag’ van de 

basisschoolleerlingen in Ter Apel gingen uitzoeken. 

SWBS PORK, CBS De Verrekijker en OBS De 

Vlinder waren vertegenwoordigd met een teamlid 

met leerlingen die gingen vertellen over hun vlag. 

Uiteindelijk viel de keuze op een vlag van onze 

leerling Elin Siemers uit groep 7.  

Van harte gefeliciteerd, Elin! 

Van Elins tekening wordt een vlag gemaakt van Quilt. De andere tekeningen gaan mee op reis. 

 



  

Activiteitendag thema kerst 

Op donderdag 15 december hebben de cultuurcoördinatoren juf 

Dian en juf Guusje een activiteitendag georganiseerd met als 

thema: kerst. De beide juffen hadden een draaiboek gemaakt voor 

het schoolteam met het doel een kerstdorp te maken op het podium 

in de hal. Iedere groep kreeg een groepsopdracht en een onderdeel 

van het kerstdorp. Hiernaast ziet u een collage van het proces in de 

groepen. Sommige leerkrachten hadden het zo druk dat ze vergeten 

zijn om foto’s te maken. 

 

Het resultaat was tijdens de kerstviering te bewonderen in 

de school. Wij vonden het prachtig! 

Kerstviering op school 

Vanaf de dinsdag na het Sinterklaasfeest waren wij ons al aan het voorbereiden op de jaarlijkse 

kerstviering op school. Meneer Alfons heeft een mooie houten kerstboom gemaakt die vol is gezet met 

huisjes en omringd is met guirlandes met lichtjes door mevrouw Janine, onze hulp in de schoonmaak 

en een ouder van één van onze leerlingen. 

De kinderen verheugden zich echt op de kerstviering en het ‘zelfgemaakte’ buffet voorbereid door de 

eigen ouders. Mooi dat de traditie van het buffet weer plaats kon vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Januari 2023 

OR-vergadering 

Op maandagavond 16 januari heeft de ouderraad een overleg op school. In de ouderraad zitten de 

volgende ouders: Marianne Bakker, Martine Eefsting (secretaris), Nathalie Heijne, Jan-Hendrik Nieman, 

Pauline Ong, Mark Oolders, Serisma Parmesardien, Rebecca Potze-Nott (voorzitter) en Lisette Weinans. 

Het schoolteam wordt vertegenwoordigd door de teamleden Sandra Rengers en Thecla Koolhof. De 

ouderraad evalueert de kerstactie en bespreekt onder andere de disco die gepland staat op 27 januari. 

 

Open podium groep 3 groen  

Op vrijdag 20 januari heeft groep 3 groen het open podium in de hal van de school. ’s Middags zal dit 

plaatsvinden en de leerkracht laat nog via Parro weten wat de exacte tijden zijn. 

We hopen veel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s te ontmoeten. 

 

Schoolbezoek bestuur OOW 

Op maandag 23 januari zullen onze bestuurder, de heer Wietze Potze, en de beleidsmedewerker, 

mevrouw Marion Prins, onze school bezoeken. Op deze dag vinden er groepsbezoeken plaats, worden 

de resultaten besproken met de directie en de interne begeleider en ook zal het beleid worden 

besproken. 

In dit huidige schooljaar werken we aan een nieuw schoolplan waarin het beleid wordt beschreven en 

nieuwe doelen en ambities worden geformuleerd. We zien uit naar het bezoek! 

 

Parro open voor de groepen 8 

Op dinsdag 24 januari zal de planning van Parro worden opengezet voor de groepen 8.  

In de week van 13 februari zullen de oudergesprekken plaatsvinden over het (voorlopig) definitieve 

advies voor het voortgezet onderwijs. De leerkrachten baseren het advies op: 

• de plaatsingswijzer, waarin de resultaten van de onafhankelijke toetsen van Cito staan van 

groep 6, 7 en 8. De plaatsingswijzer geeft een advies op de onderdelen taal, rekenen en 

(begrijpend) lezen; 

• de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT), die aangeeft wat het leervermogen is 

van de leerling; 

• de kindkenmerken van de leerling. 

Op grond van deze informatiebronnen wordt het advies gebaseerd en besproken met de ouders en het 

kind. 

Na de Centrale eindtoets in april 2023, waarvan in mei 2023 de rapportage bekend is, kan het advies 

naar boven worden bijgesteld indien het kind hoger heeft gescoord dan verwacht. Het advies kan niet 

naar beneden worden bijgesteld. 

Disco 

Op vrijdag 27 januari vindt de jaarlijkse disco plaats op school. De ouderraad regelt de discoavond en 

zorgt voor de verkoop van drinken en snoep. De muziek wordt gedraaid door DJ Jarno Kamies. 

• De groepen 1, 2, 3 en 4 worden van 18.30 uur tot 20.00 uur verwacht op school. 

• De groepen 5, 6, 7 en 8 worden van 20.15 uur tot 21.45 uur verwacht op school. 

Meer informatie volgt in Parro, maar noteer alvast in uw agenda dat de voorverkoop voor de kinderen  

op woensdagochtend 25 januari is. 

 



  

Nieuwjaarswens 

 

Wij wensen iedereen een goed en gezond 

2023 

met veel leerzame en gezellige momenten 

Schoolteam OBS De Vlinder 


