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mail: vlinderhof@obsdevlinderhof.nl

29-03-2019

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 1 april vanaf ongeveer 14.00
uur. Donderdag 4 april vanaf
ongeveer 13.00 uur.

Brief Bosbad Noord-Sleen
Onderaan dit infobulletin “hangt” een
brief van Bosbad Noord-Sleen met
allerlei informatie.

Uitnodiging speciale ouderavond 4 april
Graag willen wij jullie nogmaals
attenderen op het feit dat wij (het
team en de MR) op donderdag 4 april
as. een speciale ouderavond
organiseren. We starten de avond om
19.30 uur.
Tijdens deze avond willen we
allereerst de uitkomsten van de
ouder enquête met jullie delen.

We presenteren de uitkomsten en
daarna vragen wij aan jullie om
sommige onderdelen van de enquete
nog verder uit te werken.
Hierna gaan we aan de slag met het
Schoolplan voor de periode 2019 –
2023. In dit kader hebben jullie bij
de vorige Nieuwsbrief een overzicht
aangetroffen waarop de ambities van
onze onderwijsstichting Arcade
staan verwoord.
Deze avond willen wij graag van jullie
horen welke thema’s er voor onze
school belangrijk zijn. Met andere
woorden wat vinden jullie belangrijk
voor jullie kinderen voor de komende
vier jaren. Deze input is voor ons van
groot belang, we gaan hiermee aan de
slag bij het opstellen van het
Schoolplan 2019 – 2023.
Wij verheugen ons op jullie komst!
Het team en de MR van OBS de
Vlinderhof.

Excursie groep 3 en 4,
herhaalde oproep!!!!!
De kinderen van groep 3 en 4 hebben
op 9 april een excursie met de
boswachter. Zoals het er nu uitziet
hebben we te weinig ouders die mee
kunnen rijden en dan kan de excursie
niet doorgaan. Wie zou er nog
kunnen/willen rijden? Graag opgeven
bij juf Roelie.

Pannenkoekendag
Een groot succes en zeker voor
herhaling vatbaar!! Alle bakkers
bedankt voor de grote stapel
pannenkoeken, ze waren heerlijk!!

We doen net als vorig jaar weer mee
aan de IEP-toets.
Zodra wij meer informatie hierover
hebben krijgen de leerlingen van
groep 8 dit mee.

Musical groep 6 t/m 8

Schoolvoetbal 10 april
Het schoolvoetbaltoernooi is dit jaar
op woensdag 10 april.
We doen mee met een achttal
jongens en meisjes.

Coaches en scheidsrechters zijn
welkom.

De kinderen krijgen het programma.
We vertrekken om 14.15 uur bij
school.

Koningsspelen 12 april
Groep 1 t/m 8 begint met een
ontbijt. Vervolgens beginnen we met
de spelletjes. Groep 1 t/m 4 blijft op
school en zijn om 12.00 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 gaan naar de Fontein
in Sleen op de fiets. Verdere info
volgt.

Op donderdag 18 april is de
feestelijke ouderavond voor groep 6
t/m 8.
De kinderen uit de lagere groepen
die graag naar hun broertjes en
zusjes willen kijken zijn op deze
avond ook welkom.
Het feest na afloop van de musicals
is voor de kinderen vanaf groep 5.
(en natuurlijk voor ouders en oudere
kinderen)
Kinderen van groep 1 t/m 4 gaan dan
naar huis.

De kinderen zitten bij hun ouders.
De kinderen van groep 6 t/m 8
worden om 18.45 uur verwacht.
(schminken)
De avond begint om 19.30 uur
De generale repetitie is op
donderdagochtend 18 april. De
groepen 1 t/m 5 komen dan kijken.

Disco musical avond groep
6,7 en 8 ook voor groep 5

Eindtoets
De eindtoets voor groep 8 is dit jaar
op 16 en 17 april.

De disco aansluitend op de musical
van groep 6 t/m 8 is dit jaar ook
voor groep 5. Jullie zijn van harte
welkom om de musical te bekijken en
om daarna lekker mee te dansen.
Voor de lagere groepen is de disco
niet bedoeld.

Paaseieren zoeken 2e paasdag
Op tweede Paasdag worden er weer
eieren gezocht bij de speelvijver
in het bos (maandag 22 april).

We beginnen om 10.00 uur.
Er is natuurlijk weer koffie voor
de ouders etc. etc. etc. Komt allen!!
In verband met het verstoppen van
de eieren a.u.b. niet voor 9.50 uur
aanwezig zijn.
Als uw kind niet komt, horen we dat
graag even.
Het is handig dat u met uw
kind/kinderen op de fiets komt.

Studiedag, 23 april
Dinsdag 23 april, na het Paasweekend, hebben de leerkrachten
een studiedag, alle leerlingen zijn
dan vrij!!

Paasweekend
Donderdag 18 april om 14.15 uur
gaat de school uit voor het Paasweekend.
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
is de school dicht, 2e paasdag
(zie onder) ook.
Dinsdag 23 april hebben de leerkrachten een studiedag.
De school begint dus weer op
woensdag 24 april om 8.30 uur.

Volgend informatiebulletin
vrijdag 12 april

Beste ouder,

Zondag 28-4 om 10.00 uur opent Bosbad Noord-Sleen weer haar deuren. Wij willen je graag op de
hoogte brengen van het aanbod van zwemlessen en activiteiten in ons mooie verwarmde buitenbad.
Zwemveiligheid is heel belangrijk en daarvoor is het aanleren van goede zwemvaardigheden van
belang. Maar daarnaast is zwemmen ook vooral een fantastische manier om aan je conditie en je
gezondheid te werken!
Zwem-ABC
Bij Bosbad Noord-Sleen worden door Popping Sport uit Emmen, lessen voor het A-, B- en C-diploma
gegeven. De te halen diploma’s voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnorm.
Meer informatie op onze site, opgave via de website van Popping Sport Emmen.
Zwemvaardigheden verbeteren
Wij verzorgen zelf de vervolglessen op het Zwem-ABC (minimaal diploma A en B vereist), zoals:
Zwemvaardigheid, Wereldzwemslagen, Snorkelen en Synchroonzwemmen. Meer informatie hierover
vind je op onze site. Je mag ook altijd mailen voor meer informatie naar: info@bosbadnoordsleen.nl.
Reddingszwemmen
De Reddingsbrigade uit Beilen verzorgt lessen waarbij wordt geleerd om iemand uit het water te
redden.
Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden hun
zwemvaardigheid te verbeteren. Popping Sport hanteert dan ook een zeer scherp tarief in ons bad en
de lessen die wij zelf en de Reddingsbrigade aanbieden, zijn tegen de laagst mogelijke prijs.
Zwemactiviteiten
Van 20 tot en met 24 mei organiseren wij voor jong en oud de Zwem-4-daagse.
Ook organiseren wij regelmatig leuke middagen en avonden, zoals bijvoorbeeld spelletjesmiddagen en
discozwemmen.
Wij bieden op dinsdag en donderdag lessen aquasport aan. Leuk om zelf sportief bezig te zijn in het
water en conditie en spierkracht te verbeteren! Ook kun je bij ons lessen volgen om je zwemslagen te
verbeteren, zoals bij de training borstcrawl en conditiezwemmen.
We zien jullie graag in Bosbad Noord-Sleen!
Sportieve groet,
Nicole Piening
Teamleider Bosbad Noord-Sleen
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