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 30-11-2018 
 

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. 

 

Bijlagen 
Onderaan dit infobulletin: 

Brief voor het Kerstdiner 

Concept notulen Zakelijke Ouder-

avond 

 

Juf Astrid aanwezig 
Omdat Annet Horsting, mede-

directeur van de scholengroep, 

tijdelijk ziek thuis zit, neemt juf 

Astrid haar taken over. Dit betekent 

dat op donderdagmorgen juf Astrid 

nog maar tot aan de ochtendpauze 

aanwezig is op de Vlinderhof. Via de 

mail blijft juf Astrid dagelijks 

bereikbaar. 

 

Sinterklaas 5 december 
Sinterklaas heeft de tijd gevonden 

om dit jaar op woensdag 5 december 

onze school te bezoeken, hij gaat 

eerst naar de Piramide in Erm. 

 

Wij beginnen gewoon om 8.30 uur  

en wachten op de Sint ….. 
                          
                                                   

 
 

Rond 10.30 uur komt de Sint en zijn 

gevolg op onze school aan en zal de 

kleuters samen met groep 3 en 4 

verrassen tot 11.45 uur.    

 
Kinderen die nog niet naar school 
gaan, mogen om 11.45  uur even in 
school komen om de Sint te 
begroeten. 
Daarna gaat de Sint de andere 

groepen nog even bezoeken. 

 

 

 

 

De kleuters gaan tot 12.00 uur naar 

school en groep 3 t/m 8 tot 14.15 

uur. 
         

 

Kerstdiner 20 december 
Het lijkt nog vroeg, maar we zijn al 

volop bezig met de voorbereidingen 

voor het kerstdiner.  

Onderaan dit infobulletin ziet u een 

brief betreffende het kerstdiner. 

 

 

 

 

 



Juf Roelie ziek 
Jullie hebben vast al gemerkt dat juf 

Roelie ziek is. Gelukkig gaat het al 

een stuk beter met haar, maar 

volgende week zal ze nog niet weer 

terug zijn op school. Het is erg lastig 

om invallers te krijgen, vandaar dat 

er steeds een andere leerkracht 

haar plek inneemt. Iemand die 

meerdere dagen kan invallen is helaas 

niet te vinden. 

Maandag zal juf van der Veen groep 

3-4 lesgeven. Wie er dinsdag zal zijn, 

is nog niet bekend. 

 

Juf Hanneke afwezig 
Juf Hanneke is gisteren geopereerd. 

Ze zal de komende weken rust 

moeten nemen. Vanaf volgende week 

zal juf Marieke op dinsdag, woensdag 

en donderdag lesgeven aan groep 1-2. 

Op maandag en vrijdag is juf 

Annemarie er.  

Zij is de vaste invaljuf binnen onze 

scholengroep en heeft vorig school-

jaar het zwangerschapsverlof van juf 

Femke ingevuld. 
 

Verkiezingen OWG en MR 
Op de zakelijke ouderavond zijn 

nieuwe OWG-leden geïnstalleerd.  

De OWG en MR gaan voortaan als 2 

zelfstandige organen functioneren 

binnen onze school.  

Voor de MR zoeken we 2 nieuwe, 

enthousiaste ouders, die mee willen 

denken over schoolse zaken. Er is tot 

nu toe 1 aanmelding binnen gekomen. 

Dit is nog niet voldoende om de MR 

gevuld te krijgen. Tot vrijdag 7 

december kunt u zich aanmelden via 

ftemmink@obsdevlinderhof.nl. Doen! 

 

 

Ouderenquête  
Een tijdje geleden heeft u een 

uitnodiging gekregen om deel te 

nemen aan een ouderenquête over 

onze school. We willen u vragen deze 

enquête in te vullen, omdat we graag 

willen weten hoe u over onze school 

denkt. De resultaten kunnen we 

meenemen in het schrijven van het 

schoolplan, waarin de plannen komen 

te staan voor de komende vier jaar. 

Op dit moment heeft ongeveer 40% 

van de ouders de vragenlijst 

ingevuld. Hoe meer respons, hoe 

betrouwbaarder de resultaten.  

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 

hebben inmiddels de leerling-enquête 

ingevuld op school.   

 

Estafette lezen 
We willen u vragen om ervoor te 

zorgen dat het gele mapje op 

maandag mee naar school wordt 

genomen, zodat de nieuwe woordjes 

kunnen worden geoefend thuis. Dit 

oefenen maakt dat de lessen op 

dinsdag en woensdag beter worden 

gemaakt. Je ziet en hoort het 

verschil heel duidelijk tussen 

kinderen die al wel hebben geoefend 

en niet. Vooral voor de kinderen die 

lezen moeilijk vinden, is het veel 

leuker als ze de woordjes al veel 

sneller kunnen lezen. 

Door het vele oefenen kan het zijn 

dat de kinderen aan het eind van de 

week de woordjes uit hun hoofd 

kennen. Het is goed om dan een blad 

te gaan oefenen van de week ervoor. 

Op deze manier werken we als school 

en ouders samen om ervoor te zorgen 

dat onze kinderen beter gaan lezen.  
 
 
 

mailto:ftemmink@obsdevlinderhof.nl


Enquête continurooster 
Zoals beloofd hebben we een 

enquête gemaakt met een paar 

vragen over de invoering van het 

continurooster. We willen graag 

weten of u tevreden bent en waar we 

nog zaken kunnen aanpassen.  

Via de link 

https://goo.gl/forms/kxGRVc8jlkoS

gvmP2  

kunt u de vragen beantwoorden. Het 

invullen kost slechts enkele minuten. 

Tot 21 december kunt u de vragen 

beantwoorden. Daarna zal de MR de 

resultaten bekijken en bespreken. 

Alvast bedankt. 

 

Website/schoolapp 
We hebben de afgelopen periode 

onze nieuwe website uitgeprobeerd. 

Het is voor ons een stuk makkelijker 

geworden om er nieuwe informatie en 

foto’s op te zetten.  

Daarnaast kunnen we per item 

aangeven of het op het openbare of 

beveiligde deel van de website 

geplaatst moet worden.  

Het beveiligde deel is alleen voor 

ouders in te zien. We willen u vragen 

om de app te installeren (op telefoon 

of tablet), omdat dit voor ons een 

belangrijk communicatiemiddel is 

naast de mail.  

Dit kunt u doen aan de hand van de 

volgende e-instructievideo te 

bekijken:  
 

https://vimeo.com/225546337 

 

U hoeft alleen de relevante 

(verplichte) persoonsgegevens in te 

vullen. Overige gegevens zijn niet 

nodig. Deze staan reeds in ons 

schooladministratiesysteem.  

De activatiecode is: vlinder1 U hebt 

de instructie voor installatie vandaag 

ook nog op papier ontvangen.  

Als u zich aanmeldt, krijgt u 

voortaan de nieuwsbrief automatisch 

toegestuurd.  

Omdat het een bepaalde tijd duurt, 

voordat alle ouders zich hebben 

aangemeld, blijven we de nieuwsbrief 

ook nog op de oude manier 

toesturen.  

Het kan dus zijn, dat u de 

nieuwsbrief dubbel ontvangt. Zodra 

we hebben vastgesteld dat alle 

ouders zich hebben aangemeld, zal 

de nieuwsbrief alleen nog maar 

automatisch worden toegestuurd.  

 

Succes met de installatie!  

 

Update MR & OWG 
Dinsdag 20 november heeft de 

zakelijke ouderavond plaatsgevonden. 

Er was een goede opkomst en we 

waren snel door de agendapunten 

heen. De jaarverslagen en begroting 

zijn besproken, de splitsing van de 

OWG & MR is goedgekeurd en de 

nieuwe OWG is geïnstalleerd. De 

OWG zal begin december voor het 

eerst in de nieuwe samenstelling 

vergaderen en de voorbereiding van 

het kerstfeest oppakken. De MR 

verkiezingen lopen nu (aanmelden kan 

nog tot 7 december bij juf Femke) 

en waarschijnlijk zal de nieuwe MR 

voor het eerst in januari gaan 

vergaderen. In de concept notulen in 

de bijlage vind je een uitgebreid 

verslag van de avond. Mochten hier 

vragen over zijn dan horen we het 

natuurlijk graag! 

mrvlinderhof@gmail.com, 

owgvlinderhof@gmail.com 
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https://vimeo.com/225546337
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Rapporten inleveren. 
Wilt u de rapporten z.s.m. weer 

inleveren, in ieder geval voor de 

Kerstvakantie! 

Is dit niet mogelijk, laat het de 

leerkracht even weten. 

 

 

ANWB Streetwise 
Op 12 december  doet onze school 

samen met de school van Erm mee 

aan een spannend verkeers-

programma. ANWB Streetwise leert 

alle kinderen van de basisschool 

door het oefenen met praktijk-

situaties beter om te gaan met het 

huidige verkeer.  

 

ANWB Streetwise bestaat uit 4 

onderdelen 

 

Bij Toet toet leren de groepen 1 en 

2 in de speelzaal verkeersgeluiden 

herkennen en oefenen het veilig 

oversteken. Daarnaast wordt 

geoefend met de autogordel in 

combinatie met het kinderzitje.  

 

Tijdens Blik en klik leren de 

groepen 3 en 4 in de gymzaal over 

veilig oversteken. Het belang van 

het dragen van de veiligheidsgordel 

en gebruik van een kinderzitje in de 

auto wordt geoefend met een 

spannende gele elektroauto.  

 

Hallo auto leren de groepen 5 en 6  

over de remweg van een auto en de 

invloed van reactietijd op die 

remweg. Ze nemen zelf plaats op de 

bijrijdersstoel van een ANWB 

lesauto en mogen zelf remmen.  

Ook het belang van het dragen van 

een veiligheidsgordel en een stoel-

verhoger komt in deze les aan bod. 

Bij Trapvaardig tenslotte trainen de 

groepen 7 en 8 op het schoolplein in 

praktische fietsvaardigheid. Er 

wordt gefietst over een uitdagend 

parcours en ze trainen moeilijk 

manoeuvres. Ook rijden ze met een  

zware rugzak op Zodat ze straks  

beter voorbereid zijn op het zelf-

standig fietsen naar de middelbare 

school 

 

Sleen. Voor het vervoer van de onderbouw en  

middenbouw maken we gebruik van de gymbus. 

De groepen 7 en 8 gaan op de fiets naar Sleen. 

 

 

 

 

Oud papier, 15 december 
Zaterdag 15 december,  wordt het 

oud papier weer opgehaald. Wilt u 

het papier netjes ingepakt aan de 

straat zetten? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Volgend informatiebulletin 

vrijdag 14 december 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Noord Sleen,  november 2018 

 

 

Kerstfeest 
 

Aan alle ouders/verzorgers, 

 

Donderdag 20 december (van 18:00 uur tot 19:30 uur) hebben we alweer onze 

jaarlijkse feestmaaltijd op school.  

Op school hangt in iedere klas een blanco intekenlijst (vanaf maandag   

10  december). Het is de bedoeling dat naar eigen idee een gerecht (ongeveer 10 

hapjes) op deze lijst ingevuld wordt. De keuze is aan u en uw kind wat er aan eten 

meegenomen wordt: een warm gerecht of een koud gerecht of een toetje. U kunt 

daarbij denken aan: mini-pizza’s, vruchtenbowl, gehaktballetjes, quiche, muffins, 

wraps etc. School zorgt voor het drinken.  

 

Elk kind krijgt zo de gelegenheid om een gerecht mee te nemen voor het 

kerstdiner. Als u meerdere kinderen op school heeft in verschillende groepen, is 

het de bedoeling dat u bij iedere groep wat te eten brengt.  

 

Rechaud/theelichtje en koelbox staan ook op de intekenlijst.  

 

In het kort is dit wat we van u vragen: 

 

- U  bedenkt zelf een gerecht en schrijft dit op de blanco lijst in de klas 

van uw kind(eren). 

- U koopt die gerechten of maakt ze thuis zelf. 

- U brengt op 20 december om 17:45 de gerechten op temperatuur naar 

de klas van uw kind(eren) in schalen, pannen o.i.d. 

- Rechaud/theelichtje om gerechten warm te houden, dienen ’s morgens op 

school gebracht te worden. Op die manier zijn we er zeker van dat de 

gerechten op temperatuur blijven. 

- U zorgt voor opscheplepels waar dat nodig is (voorzien van naam). 

 

Na afloop van het kerstfeest neemt u uw spullen weer mee naar huis. We hopen 

dat met uw hulp het kerstdiner van uw kind(eren) weer een gezellig en vooral 

lekker feest wordt. Heeft u een vraag n.a.v. deze brief dan kunt u altijd even 

contact opnemen met de leerkracht van uw kind.  

 

Team Vlinderhof 

 



CONCEPT NOTULEN ZAKELIJKE OUDERAVOND DINSDAG 20 NOVEMBER 

2018 

 

 

1. Opening  

20.02 uur  

 

2. Notulen zakelijke ouderavond 14 november 2017 

Geen opmerkingen, bij deze goedgekeurd 

 

3. Mededelingen directie: 

- Astrid is afwezig omdat de andere directrice van de scholengroep afwezig is en 

er vanavond ook een ouderavond in Erm is welke Astrid moest overnemen. 

- Docenten zijn tevreden over het continurooster 

- Personeel is bezig met een cursus krachtig leidinggeven mbv beeldcoaching 

- Nieuwe taalmethode sluit mooi aan, weinig problemen met overgang 

- Nieuw strategisch beleidsplan staat op stapel, hiervoor is een sessie met de 

MRen van de scholengroep geweest. Eind dit jaar moet hij klaar zijn 

- Meer jarenschoolplan 2019-2023 voor de Vlinderhof moet dit voorjaar 

gemaakt worden. Leraren zijn druk bezig en ook ouders zullen hierbij 

betrokken worden, waarschijnlijk op een ouderavond 

- 1 oktober waren er 56 kinderen, er zijn net 2 kinderen bijgekomen en er komen 

nog 2 bij maar omdat die na 1 oktober gestart tellen ze niet mee in het budget 

voor 19-20 en zullen we dus weer iets achteruit gaan in budget en dus 

personeelsbezetting in 19-20 (vorig jaar 1 oktober hadden we 60 kinderen) 

 

4. OWG jaarverslag 2017-2018 

Het jaarverslag heeft een andere opzet dan andere jaren. De OWG en MR 

jaarverslagen zijn gesplitst en de activiteiten georganiseerd door school staan er 

niet in. 

Verder geen op of aanmerkingen, OWG jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

5. MR jaarverslag 2017-2018 

Aan het begin van het jaar is een vergaderkalender opgesteld wat te bespreken in 

de MR op basis van de MR cursus die Jilles had gevolgd.  

Dit jaar zijn alle notulen op de website geplaatst en is er na elke vergadering een 

update in de nieuwsbrief geplaatst 

Vraag: wat is de status van de enquête voor schoolverlaters? Er is nog niet besloten 

of we dit gaan doen of niet. We kijken nog bij andere scholen wat die doen en wat 

een goede timing is (nu al ouderenquête en continurooster enquête) 

Vraag vanuit de MR of ouders nu een duidelijker beeld hebben van wat de MR 

doet: update is prettig, bereikbaarheid is beter geven ouders aan. 

Anouk legt procedure MR verkiezing nog even uit 

Verder geen op of aanmerkingen, MR jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

6. Financieel jaarverslag OWG 2017-2018 

Er wordt een toelichting gegeven. Er zijn geen vragen en opmerkingen en het 

financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

7. Verslag kascommissie  
De kascommissie heeft alles bekeken en adviseert het bestuur decharge te verlenen 

en de vergadering stemt hier mee in. 

Erwin gaat uit de kascommissie, Eugenie komt erin en Marjon komt op de reserve 

bank. 

 



8. Begroting OWG 2018-2019 

Er is een heel groot bedrag in kas, dus er mag meer uitgegeven worden. Het 

nieuwe bestuur mag zich buigen over wat te doen met het geld. Anouk geeft 

voorbeelden die zijn voorgedragen (informatieve ouderavond, speciale 

les/activiteiten dag voor de kinderen, materialen rondom programmeren). Ook 

ouders mogen ideeën hiervoor doorgeven. 

Er wordt gevraagd of de begroting niet nog te zuinig is opgesteld. De 

penningmeester legt uit dat de rommelmarkt ook zwaar kan tegenvallen, vandaar 

deze keuze. 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

9. Statutenwijziging OWG (splitsing MR/OWG) 

Er wordt een toelichting gegeven. De voorzitter stelt vast dat aan het statutaire 

quorum is voldaan en het voorstel om de statuten te wijzigen wordt unaniem 

aanvaard. De OWG en MR zijn officieel gesplitst zodra de notaris de 

statutenwijziging heeft afgehandeld. 

 

10. Bestuurswissel OWG 

 

a. Aftredend: Harm Hof, Jilles Knotter, Janine Hilhorst, Ronald Haan, Nadine 

Verhoog, Anouk Piening (verkiesbaar voor MR) 

b. Aantredend: Geke Berends, Michiel Mepschen, Dorien Meijer, Antoon 

Stokman 

 

11. Rondvraag 

- Zorgt de oude OWG er wel voor dat de nieuwe goed wordt ingewerkt? Ja dat 

zullen we zeker doen 

- De rijrichting wordt niet altijd aangehouden. Mensen doorgeven hoe de 

rijrichting is voor halen en brengen van kinderen in het nieuwsbulletin en in de 

dorpskrant/ Anzegger/ website dorp en school 

- Vraag over aangeven van privacy van foto’s. Er is namelijk wel een foto 

geplaatst van een kind die er niet op mocht. Dit is een fout geweest en wordt 

aangepast. Er komt ook een afgeschermd deel op de website voor foto’s van 

alle kinderen. Ook gegevens met namen moeten op het afgeschermde gedeelte 

van de website 

- Elke ouder moet zich weer aanmelden voor het infobulletin 

- Er wordt gevraagd welke onderwerpen er besproken worden in de MR: Anouk 

ligt toe hoe het gegaan is 

- Vraag: hoe wordt er omgegaan met kinderen die vroegtijdig van school zijn 

gegaan? Anouk geeft een toelichting vanuit MR en Henk vanuit school.  

- Er is krimp dus groepen worden misschien samengevoegd, is er nog wel ruimte 

voor individuele begeleiding? Ja, kinderen gaan voor! Er wordt nu een cursus 

gevolgd door de leerkrachten op het gebied van gedifferentieerd lesgeven en er 

zijn veel administratieve taken afgestoten zodat er meer tijd is voor de 

kinderen. Leerkracht moet het onderwijs zo inrichten dat er ruimte is voor 

individuele hulp, stagiaires kunnen daar eventueel bij helpen 

- Wanneer er iets is met je kind of school in het algemeen, bespreek dit met de 

leerkracht, de directrice of de MR en niet als ouders onderling.  

- Complimenten vanuit ouders voor hoe het nu geregeld is op school. 

- Nieuwe OWG leden stellen zich nog even voor.  

 

12. Afsluiting  

21.10 uur afgesloten 

 


