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 21-06-2019 
 

Kalender aanvullingen 

 
Alle vakanties, vrije dagen, 

studiedagen, speciale activiteiten 

staan op de kalender van de website.  

Deze kunt u afdrukken op de 

volgende manier:  

U gaat naar de kalender op de 

website, vervolgens ziet u onderaan 

bij iedere maand, pdf maand/ jaar. 

Klikt u dit aan, dan kunt u de 

kalender of betreffende maand 

afdrukken. 

 

Rein van Veen aanwezig op 
Maandag 24 juni vanaf ongeveer 

13.15 uur. Donderdag 27 juni vanaf 

ongeveer 13.30 uur tot 16.00 uur. 

 

Groepenverdeling 2019-2020 
Onderaan dit infobulletin “hangt” de 

groepenverdeling voor het volgend 

schooljaar 

 

Groep 2 naar de gym 
Op woensdag 26 juni mogen de 

kinderen van groep 2 mee naar de 

gym. We vertrekken om 8:30 met de 

bus naar Sleen. De kinderen moeten 

gymkleding, gymschoenen en een 

handdoek meenemen. Na de gymles 

mogen de kinderen ook nog even mee 

naar de klas van groep 3 . Dan gaan 

we samen fruit eten.  

 

Afscheid meester Henk 
Donderdag 4 juli neemt meester 

Henk afscheid. Wij maken er een 

feestelijke, gezellige dag van. De 

kinderen hoeven deze dag geen eten 

en drinken mee te nemen. 
 

 
 

 

Rommelmarkt 
Onderaan dit infobulletin “hangt” een 

bericht van de OWG over het goede 

verloop en de opbrengst van de 

rommelmarkt. 

 

Rapporten mee 
Het schooljaar is al weer bijna 

voorbij.  

Vandaag gaan de rapporten mee.  

Wanneer de leerkracht nog graag 

een gesprek met u wilt hebben, dan 

wordt u benaderd. 

Wilt u een gesprek met de 

leerkracht, dan kunt u dat voor of  

na schooltijd met de leerkracht 

regelen. 

 

Spelweek Sleen 
Vandaag gaat het opgaveformulier 

mee voor de spelweek in Sleen. 
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Verjaardag juf Femke 
Donderdag 27 juni viert juf Femke 

haar verjaardag met de klas. De 

kinderen hoeven die dag geen fruit 

mee te nemen, wel een lunchpakket. 

De kinderen mogen verkleed op 

school komen.   

 
 

Zwemwedstrijden 
Op maandag 1 juli, vanaf 9.00 uur, 

zwemt groep 5/6. 

Op dinsdag 2 juli, vanaf 9.00 uur, 

zwemt groep 7/8.  

 
 

Schoonmaakavond 2 juli 
Op dinsdag 2juli willen we in alle 

groepen  gaan schoonmaken, we 

beginnen om 19.00 uur.  

Graag zelf even een emmer en een 

doekje meenemen.  

Wij zorgen voor schoonmaakmiddel, 

koffie/thee en wat lekkers. 

Alle hulp is welkom.  

 

 

 

Afscheid groep 8/Jaarafsluiting  
Op woensdag 10 juli neemt groep 8  

’s avonds afscheid van school.  

Ze organiseren voor iedereen een 

Sterrenjacht (op de fiets in Noord-

Sleen). De avond begint om 18.30 uur 

bij school. 

Omdat we graag willen weten op 

hoeveel mensen we kunnen rekenen 

tijdens de Sterrenjacht, gaat 

vandaag een opgavebriefje mee.  

Verjaardag juf Hanneke 

en juf Marieke 
Dinsdag 9 juli vieren juf Marieke en 

juf Hanneke hun verjaardag, info 

volgt z.s.m. 

 
 

Schoolreis groep 1 en 2 
Gigakonijnenhol was GIGA-LEUK!! 

Iedereen genoot volop. Tussen de 

middag een lekker patatje met een 

snackje. Ook was er een leuke 

voorstelling. Daarna een verkoelend 

ijsje en toen moe maar voldaan naar 

huis. 

 

Schoolreis groep 3 t/m 6 
De kinderen hebben woensdag 19 juni 

een geweldige schoolreis gehad in 

Dolfinarium. Foto’s volgen z.s.m. 

 

Oud papier, 4 juli 
Donderdag 4 juli, wordt het oud 

papier weer opgehaald. Wilt u het 

papier netjes ingepakt aan de straat 

zetten? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Volgend informatiebulletin  

(de laatste van dit schooljaar)   

vrijdag 5 juli  
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GROEPENVERDELING SCHOOLJAAR 2019-2020 
 
Volgend schooljaar gaan we op dezelfde manier de groepen samenstellen als het afgelopen 
jaar. Dus op maandag, dinsdag en donderdag werken we in 4 groepen. Op woensdag en 
vrijdag werken we in 3 groepen. 
Hieronder de verdeling van de leerkrachten over de groepen: 
 
Groep 1-2  juf Marieke (maandag en dinsdag) 
   juf Hanneke (woensdag, donderdag en vrijdag) 
Groep 3-4  juf Janny (maandag en dinsdag) 
   juf Dorothé (donderdag) 
groep 3-4-5  juf Janny (woensdag) 
   juf Femke (vrijdag) 
groep 5-6  juf Femke (maandag, dinsdag, donderdag) 
groep 6-7-8  juf Roelie (woensdag) 
   juf Maaike (vrijdag) 
groep 7-8  juf Maaike (maandag en donderdag) 
   juf Roelie (dinsdag) 
 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1 Marieke Marieke Hanneke Hanneke Hanneke 

2 Marieke Marieke Hanneke Hanneke Hanneke 

3 Janny Janny Janny Dorothé Femke 

4 Janny Janny Janny Dorothé Femke 

5 Femke Femke Janny Femke Femke 

6 Femke Femke Roelie Femke Maaike 

7 Maaike Roelie Roelie Maaike Maaike 

8 Maaike Roelie Roelie Maaike Maaike 

 
Op maandag is juf Roelie ook aanwezig op school. Ze doet dan haar taken behorende bij 
haar functie als intern begeleider. 
 
De directie wordt gevormd door juf Astrid Eenkhoorn (directeur) en meester Dennis 
Schmeier (locatiecoördinator). Juf Astrid zal 2 dagdelen op school aanwezig zijn en 
meester Dennis 2 dagen. In de schoolgids zullen we vermelden wanneer wie aanwezig is. 
 
In het volgende infobulletin zal meester Dennis zich voorstellen. Hij is momenteel 
werkzaam op de Parkschool als locatiecoördinator. 
Ook zullen juf Janny en juf Dorothé zich dan voorstellen. Zij zijn nu nog werkzaam op de 
Piramide. 
 
Voor een aantal groepen betekent de nieuwe indeling dat ze 3 leerkrachten krijgen. Dit is 
helaas niet anders te realiseren. Dit heeft met een aantal redenen te maken, o.a. dat er 
voor meester Henk twee andere leerkrachten terug gaan komen. Deze nieuwe leerkrachten 
werken al vele jaren samen en zijn dus perfect op elkaar ingespeeld. Bovendien hebben ze 
ruime ervaring in de groepen 3-4-5 en zijn ze gewend om in een combinatiegroep van 3 
groepen te werken. 
 
Alle leerkrachten hebben – net als in het afgelopen jaar – overleg met elkaar als er de 
volgende dag een andere leerkracht voor de groep staat.  
 
Mocht u n.a.v. bovenstaande toch nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de 
directie. 
 



 

Een bericht vanuit de OWG: De rommelmarkt 

 

Afgelopen weekend was het dan zover. De jaarlijkse rommelmarkt: Het 

evenement waarbij het grootste deel van het geld van de OWG wordt 

ingezameld. Geld dat weer ten goede komt voor de kinderen van onze school. 

Tevens een evenement dat niet kan slagen zonder de hulp van de ouders. Dit jaar 

voor de eerste keer georganiseerd, door de bijna geheel nieuwe OWG. Het was 

dan ook wel even uitzoeken en heel veel regelwerk vooraf voordat we het voor 

elkaar hadden.  

 

Vrijdag ochtend hebben we op het veldje van de familie Dekker alle 

marktkramen met een paar OWG leden klaargezet. En vrijdagavond hebben heel 

wat ouders meegeholpen om alle spullen die aan de straat stonden op de karren 

te laden. Heel fijn dat weer een paar boeren wilden rijden en hun trekkers en 

karren beschikbaar wilden stellen. Evenals de schuren waarin we de volle karren 

mochten stallen. 

 

Helaas waren de weersvoorspellingen zo slecht dat we vrijdagavond nog een 

slechtweerscenario hebben opgesteld. Gelukkig konden we in de manege van Koos 

van der Sleen terecht! Zaterdag ochtend de knoop doorgehakt en om half 8 

begonnen, wederom met behulp van ouders om alle marktkramen te verplaatsen 

naar de manege. En vervolgens alle karren daar uitgestald.  

 

Via de digitale media, wegwijzers en Radio Drenthe hebben we getracht zoveel 

mogelijk mensen op de hoogte te stellen van de verplaatsing. 

 

De opkomst viel dan gelukkig ook niet tegen! En om 13.00 uur ging de verkoop van 

start. Net als voorgaande jaren, renden de kopers het terrein op. Voor vele 

koopjesjagers was er wel weer wat te vinden. En de gebakskraam had ook weer 

veel lekkers in de aanbieding! 

 

Toen de markt op zijn einde kwam hebben we weer alle overgebleven spullen op 

de karren geladen en de opbrengst geteld. 

 

Bij deze willen we dan ook alle ouders en leerkrachten die een bijdrage hebben 

geleverd bedanken!! Samen hebben we het mooie bedrag van €3286,- opgehaald!!  

 

De OWG Vlinderhof 

 

Vragen of suggesties: 

 

OWGVlinderhof@gmail.com 

 

 

 


