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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. 

 

Afscheid meester Henk 
We kunnen samen met meester 

Henk, Bonnie, kinderen en klein-

kinderen terugkijken op een hele 

geslaagde dag!! 

 

 

Nieuwe leerkrachten 
Wij zijn Janny Deeken-Zeeman     

   
en Dorothé Ensing-Lankhorst          

 
 

Wij werken allebei  al heel lang op de 

Piramide in Erm en ook al heel lang 

samen.       

We hebben allebei ervaring in alle 

groepen, maar vooral in de 

combinatiegroep 3,4,5. 

Hoewel we het erg jammer vinden 

dat onze school gaat sluiten, vinden 

we het fijn dat we samen naar de 

Vlinderhof gaan. We kennen de 

school en het team behoorlijk goed 

en het lijkt ons erg leuk om daar te 

werken.  

 

Janny: Ik woon in Meppen 

(Duitsland), samen met mijn (Duitse) 

man. We hebben twee kinderen die 

inmiddels niet meer thuis wonen. 

Volgend schooljaar ga ik  3 dagen 

werken in groep 3/4(5). 

Dorothé: Ik woon in Emmen/Westenesch, 

samen met mijn man. Onze twee kinderen 

zijn de deur al uit. Ik ga volgend jaar 1 dag 

op de Akker in groep 7 werken en 1 dag in 

groep 3/4 op de Vlinderhof.  

 

We hopen op een fijne tijd op de Vlinderhof. 

                                          

Nieuwe locatieleider 
Mijn naam is Dennis Schmeier. 

Samen met mijn vriendin Dana en 

mijn kinderen Saar (5 jaar) en Cas (3 

jaar) woon ik in Schoonebeek. De 

afgelopen twee jaren heb ik als 

locatiecoördinator gewerkt op OBS 

Parkschool in Coevorden. Hiervoor 

heb ik nog drie jaar als 

leerkracht/bouwcoördinator gewerkt 



op de Parkschool en zeven jaar als 

leerkracht op de Burgemeester 

Wessels Boerschool in Dalen. Ik heb 

deze week mijn studie ‘Schoolleider 

vakbekwaam/directeur’ afgerond. Ik 

heb ontzettend veel zin om als 

locatiecoördinator aan de slag te 

gaan op OBS de Vlinderhof in Noord-

Sleen en OBS van Royen in 

Schoonoord. Op beide scholen zal ik 

twee dagen aanwezig zijn. 

Aankomende week ga ik kennismaken 

met de collega’s van beide scholen. 

Ik wens iedereen alvast een fijne 

vakantie en we zien elkaar in het 

nieuwe schooljaar.  Groet, Dennis 

Schmeier 

 
 
 

Dank voor de prettige 

samenwerking 
Onlangs hebben jullie kunnen lezen 

dat het nieuwe schooljaar (2019 – 

2020) dhr. Dennis Schmeier 

(locatiecoördinator) en mevr. Astrid 

Eenkhoorn (directeur) samen het 

management vormen van onze school. 

Dat houdt natuurlijk in dat mijn 

werkzaamheden de komende week 

worden beëindigd. De afgelopen  

vijf maanden heb ik als interim-

directeur mij mogen inzetten voor 

OBS Vlinderhof. Een mooie periode 

waar ik met voldoening en plezier op 

terugkijk. De Vlinderhof is een 

prachtige kleinschalige school die 

een vaste plaats heeft binnen een 

hechte gemeenschap. Graag wil ik 

jullie allen ook bedanken voor het 

door jullie in mij gestelde 

vertrouwen. 

Ik wens jullie allen (leerlingen, 

leerkrachten en ouders) heel veel 

goeds voor de toekomst. Jullie mogen 

trots zijn op de prachtige school die 

jullie samen vormgeven! 

 

Rein van Veen. 

 

Bedankt en tot ziens! 
Via deze weg wil ik iedereen 

bedanken voor een heel fijne, 

leerzame en leuke tijd in de 

scholengroep. Mede vanwege de 

afname van het aantal leerlingen in 

de scholengroep en het sluiten van 

O.B.S. de Piramide is er met directie 

van de scholengroep en voorzitter 

college van bestuur gekozen voor een 

verandering in de aansturing van de 

scholengroep. Met ingang van het 

schooljaar 2019-2020 zal ik geen 

deel meer uitmaken van de directie 

binnen deze scholengroep. Ik krijg 

de kans om in de scholengroepen 

O.B.S. de Regenboog in Slagharen, 

O.B.S. de Klimop in de Krim, O.B.S. 

Prinses Irene in Gramsbergen en 

O.B.S. Cantecleer in Kloosterhaar 

mijn directietaken in samenwerking 

met Jent Hadderingh voort te 

zetten. 

Als directeur heb ik met heel veel 

plezier in de scholengroep gewerkt. 

Dank daarvoor en tot ziens. 

Annet Horsting-Mazenier 

 

 

Zwemwedstrijden 
De kinderen hebben heel goed 

gezwommen!! Perfecte organisatie! 

Zie de school-app  

 



Afscheid groep 8, 10 juli 
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. 

Iedereen die zich heeft opgegeven 

kan starten tussen 18.30 en 19.00 

uur. Liefst zo vroeg mogelijk.  

De sterren zijn te vinden tot 19.50 

uur. Daarna gaat iedereen terug naar 

school voor hun afscheid. 

 
 

 

Creatief 
Hartelijk dank voor alle creatieve 

hulp op vrijdagmiddag!!! We hebben 

zoveel verschillende dingen gemaakt 

en gedaan, voor herhaling vatbaar. 

Volgend jaar hebben we weer op de 

vrijdagmiddag (13:00 tot 14:15) 

creatief. We zijn hiervoor ook weer 

extra hulp nodig. Vind je het leuk om 

deze middag te helpen, graag even 

aanmelden bij juf Maaike.  

 

 

Oud papier, 29 augustus 
Donderdag 29 augustus,  wordt het 

oud papier weer opgehaald. Wilt u 

het papier netjes ingepakt aan de 

straat zetten? 

 

 
 

 

 

 

 

Vakantie 12 juli en inloop  

26 augustus 
Vrijdag 12 juli zijn alle kinderen 

om 12.00 uur vrij!! 

 

De eerste schooldag is maandag  

26 augustus. 

Om 8.30 uur kunnen de ouders met 

hun kinderen mee komen om gezellig 

bij te praten over de vakantie. 

De lessen beginnen om 9.00 uur. 

 

Iedereen alvast een hele fijne 

vakantie toegewenst!! 

 

 

 

Volgend informatiebulletin  

vrijdag 30 augustus 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.renn4.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Ffijne-vakantie-afbeelding.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.renn4.nl%2Fschool%2Fde-monoliet%2Ffijne-vakantie-afbeelding%2F&docid=2CHzBD8AwNrV_M&tbnid=UhstfCB_p1n5QM%3A&vet=10ahUKEwjn_sevsJ3jAhVt16YKHZ8WCCwQMwiBASggMCA..i&w=401&h=177&bih=771&biw=1280&q=fijne%20vakantie&ved=0ahUKEwjn_sevsJ3jAhVt16YKHZ8WCCwQMwiBASggMCA&iact=mrc&uact=8

