
Tel school: 361357                                       mail: vlinderhof@obsdevlinderhof.nl 

 

 
 05-10-2018 
 

 

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. 

 

         Huiswerk 
Groep 5: Alle tafels oefenen! 

Groep 6: Alle tafels oefenen! 

Groep 7 en 8: voor sommigen: 

Tafels oefenen! Denk aan je 

spreekbeurt. 
    

    

Estafette  
Willen jullie er aan denken om de 

gele mapjes op maandagmorgen mee 

naar school te nemen? 

 

 

 

 

 

Studiemiddag 
Op woensdag 17 oktober zijn alle 

kinderen om 12.00 uur vrij.  

De juffen en meester hebben een 

studiemiddag. 

Alle leerkrachten gaan van start met 

de cursus ‘Krachtig leidinggeven aan 

de groep’. Deze cursus gaat over 

effectief lesgeven met veel 

differentiatie aan combinatie-

groepen. Hoe maak ik het onderwijs 

passend aan de verschillende 

kinderen in de groep? 

Ook op onze school hebben we te 

maken met veel verschillen tussen de 

kinderen op cognitief, maar ook op 

sociaal-emotioneel gebied. En met 

name in een combinatiegroep van 3 

groepen betekent dat nogal wat voor 

de leerkracht. Hierin gaan we ons 

gedurende deze cursus ontwikkelen.  

Alle leerkrachten, inclusief de 

muziekjuf, zullen de komende 

maanden hierbij ondersteund worden 

door een beeldcoach. De coach maakt 

opnames in de groep en bespreekt 

deze met de betreffende leerkracht. 

 

 

Dierendag 

 
De kinderen mochten gisteren 

allemaal hun huisdier of knuffel 

meenemen. Konijnen, poezen, honden, 

kippen etc. waren allemaal te 

bewonderen op het schoolplein!  

 

 



Kinderboekenweek 
 

 

 

 

 

 

Woensdag 3 

oktober is de 

Kinderboekenweek van start gegaan. 

Het is thema is “vriendschap”. 

Iedere groep heeft een nieuw 

voorleesboek gekregen,  passend bij 

het thema. De komende weken 

worden er tijdens de creatieve 

lessen vriendschapsbandjes en 

handjes van klei geknutseld.  

In groep 3 en 4 worden de 

lievelingsboeken van de kinderen 

tentoongesteld!  

                        
 

 

Creatief, herhaling 

 
Vrijdag 21 september (13:00 uur tot 

14:15 uur) zijn we weer van start 

gegaan met de creatieve lessen  

(3 t/m 8). We hebben hiervoor nog 

ouders nodig om de kinderen te 

begeleiden. Op’s en oma’s zijn ook 

van harte welkom. U mag ook 

aangeven dat u bijvoor-beeld 1 of 2 

keer in de maand wil helpen.  

Graag aanmelden bij juf Maaike 

(meulink@obsdevlinderhof.nl) 

 

 

“BOS, NATUURLIJK!” 
 De kinderen van 

groep 7 en 8 doen 

mee aan het project 

“Bos. Natuurlijk”. 

Ze gaan vandaag 

naar het Drents 

Friese Wold, in  

de omgeving van  

Appelscha.                       

Daar wordt elke klas opgevangen 

door een boswachter en gaan de 

kinderen 2,5 uur dwars door dit  

uitgestrekte bos struinen.  

’s Middags hebben ze workshops over 

paddenstoelen, kleine diertjes, 

hutten bouwen, eten uit het bos en 

paddenstoelen. 

Er doen 5 scholen mee. 

16 oktober presenteren alle 

deelnemers hun ervaringen  met het 

bos aan ouders, grootouders en 

ander belangstellenden in de aula van 

de Nieuwe Veste in Coevorden. Deze 

avond duurt van 19.00 uur tot 21.00 

uur. Inloop vanaf 18.30 uur. 

 

Herfstvakantie 
 

 

 

 

 

De  herfstvakantie begint vrijdag-

middag 19 oktober om 14.15 uur voor 

alle groepen. 

De school begint weer op maandag  

29 oktober om 8.30 uur 

 
 

 

 

Volgend informatiebulletin  

vrijdag 19 oktober 


