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Activiteiten en evenementen
Voor de komende periode staan er een aantal activiteiten op de
kalender. U zult begrijpen dat de maatregelen die er op dit moment gelden van invloed zijn op deze activiteiten. Als team zijn
we voortdurend in overleg over wat er wel en wat er niet mogelijk is.
Zo is er besloten de gepande musical van groep 6 t/m 8 van 1 april niet doorgaat. Groep 7 en 8 is op dit moment
wel bezig met het inoefenen van een eindmusical, maar het is jammer genoeg nog niet zeker in welke vorm deze
door kan gaan. Hierover houden we u op de hoogte.
De kijkavond van 13 april komt ook te vervallen. Wanneer het weer mogelijk is zullen we een avond plannen
waarop u van harte welkom bent.
De Koningsspelen die op 23 april gepland staan, zullen dit schooljaar in een andere vorm gehouden worden. Iedere leerkracht viert in eigen groep deze koningsspelen. De leerkrachten zijn zich aan het oriënteren wat er in de
eigen groep mogelijk is.

Rapporten en rapportgesprekken
Vandaag hebben alle kinderen hun rapport meegekregen naar huis. In een vorige nieuwsbrief
stond aangegeven dat we de gesprekken op school zouden houden.
Vanwege de huidige ontwikkelingen op school, hebben we er toch voor gekozen deze gesprekken telefonisch te gaan voeren. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het schema wanneer

Studiedag 6 april
Dinsdag 6 april heeft het hele team een studiedag in het kader van de Kanjertraining. Deze dag worden we weer
bijgeschoold om onze kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Klusjesdag 24 april
Zaterdag 24 april is er een klusjesdag. Wilt u komen helpen vanaf 9.30 uur, dan kunt u zich opgeven via de mail bij juf Maaike meulink@obsdevlinderhof.nl. Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Onder voorbehoud van typefouten.

Tuinieren in groep 1 en 2.
De kinderen van groep 1/2 zijn deze week begonnen in het schooltuintje. Er is flink geharkt en gezaaid. Alle kinderen hebben een aardbeienplantje mee naar huis gekregen om
te verzorgen. En nu maar wachten op de lekkere aardbeien!

Ophalen van de kinderen
De laatste tijd staan er veel ouders aan het einde van het pad wanneer ze de kinderen
komen ophalen. Dit zorgt ervoor dat andere ouders er niet meer langs kunnen om op het
pleintje te staan en kinderen kunnen er niet goed tussendoor richting huis. Zou u daarom, wanneer u uw kind komt ophalen, op het pleintje willen gaan staan?

Paasactiviteit
Donderdag 1 april gaat iedere groep eieren zoeken rond de school. Geeft u uw
kind(eren) een tasje mee, zodat ze de gevonden eieren mee naar huis kunnen
nemen? De OWG zorgt voor een lekkere verrassing.
In verband met een onderzoek, deze ochtend, naar het effect van kleuren op het
gedrag van vogels, willen wij graag dat iedere groep in een andere kleur naar
school komt. De kinderen van groep 1 /2 mogen in het blauw op school komen,

Fijne Paasdagen.

We wensen iedereen hele fijne paasdagen. De kinderen zijn vrij van vrijdag
2 april tot en met dinsdag 6 april. We zien elkaar weer op woensdag 7
april.
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