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Beste ouders/verzorgers,
Na veel regen en donkere dagen genieten we van het heerlijke lenteweer. In de
schooltuintjes en de borders bloeien de narcissen en de krokussen. De leerlingen kunnen
heerlijk op het schoolplein spelen met dit mooie weer.
De komende tijd staan er verschillende activiteiten op het programma.
5 april is het nationale buitenlesdag. Ook de Vlinderhof doet hieraan mee. Alle groepen
krijgen een paar uurtjes buiten les. Dit kunnen zijn: natuurlessen, rekenactiviteiten,
samen iets bouwen. Ook als het weer niet zo mooi is, gaan we toch deze buitenlessen
doen. Eventueel met regenpak aan….

Oekraïne
De leerlingen en ouders hebben heel veel spullen ingezameld. Knuffels, speelgoed en
mooie tekenspullen. Volgende week gaat alles op transport en wensen en hopen we dat dit
speelgoed een klein beetje troost kan bieden aan de kinderen daar.
Donderdag 24 maart is er overleg geweest vanuit de 3 basisscholen in Sleen en Noord-Sleen
met het plan om met alle kinderen van de 3 scholen, op initiatief van dominee Scheffer,
iets te maken wat vervolgens in de oude Dorpskerk komt te hangen. Dit om stil te staan bij
de vluchtelingen van de oorlog en hen een`hart onder de riem te steken`.
Als symbolen hebben we het volgende gekozen:
-duif (symbool v d vrede),- hart (symbool voor liefde, omkijken naar, aandacht voor),vlinder (symbool van hoop, nieuw begin), -zonnebloem (nationale bloem van Oekraïne,
snel uitgroeiend tot symbool tegen de oorlog en solidariteit met het land en haar
inwoners). Het is de bedoeling dat alle werkstukken vanaf 15 april in de Dorpskerk hangen.
U kunt altijd een kijkje nemen, want de kerk in Sleen is overdag open.

MR

Jullie hebben al een tijdje niks van de MR gehoord. Dit is zeker niet omdat er niks is gebeurd
in de afgelopen periode, integendeel! We eindigden het vorige schooljaar natuurlijk met het
erg plotselinge vertrek van Astrid als directeur. We hadden dit niet zien aankomen en waren
ook, samen met de andere MR’en van onze scholengroep, wat verrast door de snelheid
waarmee er interim-directeuren waren geregeld en de rol die daarin was weggelegd voor ons
als MR. We hebben hierover samen met de MR van de Akker en van de Van Royenschool
onze zorg uitgesproken en een aantal (goede) gesprekken met de mensen van het
bestuurskantoor gehad. Dit heeft ertoe geleid dat we een goede procedure hebben
vormgegeven voor de benoeming van een nieuwe directeur. In dat proces zitten we nu, we
hopen binnenkort meer te kunnen melden.

Data om te noteren:
14 april toneelavond bij Wielens groep 5 t/m 8
15 april Goede Vrijdag leerlingen vrij
18 april tweede Paasdag leerlingen vrij Ouderwerkgroep organiseert paaseieren zoeken
19 april studiedag leerlingen vrij
22 april Koningsspelen
2 t/m 6 mei meivakantie
12 mei studiemiddag leerlingen om 12 uur vrij
6 juli juffendag leerlingen om 12 uur vrij

Koningsspelen, ouders gezocht!
De Koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 22 april. Wij zoeken ouders die het leuk vinden,
om voor de groepen 1 t/m 4, de Koningsspelen bij de Vlinderhof te organiseren. De
groepen 5 t/m 8 hebben deze dag allerlei sportactiviteiten in Sleen. O.a. Judo, Handbal,
Tennis en Fiets Trial. Ook hiervoor zoeken wij ouders voor groepsbegeleiding!

