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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.

Schoonmaken 13 februari
Op woensdag 13 februari 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.

Blink groep 5 en 6
In groep 5 en 6 zijn we met een
nieuw thema begonnen: Steden.
Kijk ook maar eens op de
website/schoolapp voor foto’s en
informatie.
We zijn begonnen met de
verwachtingen van de kinderen over
het thema.

We sluiten het thema af met het
bouwen van de stad van de toekomst.
We werken dit uit met kosteloos
materiaal, lego, blokken of andere
bouwmaterialen.

..

Breuken groep 6 Huiswerk
De kinderen van groep 6 verkennen
de breuken. Ze mogen hiervoor thuis
een foto maken van een breuk. In de
klas hebben we met komkommers
geoefend. Het is leuk dat de foto’s
weer mee naar school komen.
Bijvoorbeeld een taart in stukjes
snijden en dan een breuk laten zien,
of met pannenkoeken.

Spelletjes 15 februari
Op vrijdag 15 februari mogen alle
leerlingen ‘s middags spelletjes
spelen. De kinderen mogen een leuk
spel meenemen.
De spelletjes worden
gespeeld zonder ouders.

Vrijdag 15 februari geen
creatief
Volgende week vrijdag is er geen
creatief, de kinderen mogen, omdat
de voorjaarsvakantie begint,
spelletjes mee naar school nemen.

Nieuwe stagiair gr 5 en 6

Bosdag Sleenerzand

Even voorstellen:

Donderdag 28
februari gaan
de kinderen van
groep 5 t/m 8,
als het weer
het toelaat,
weer een
morgen aan de slag in het
Sleenerzand. We gaan weer alle
boompjes, struikjes etc. die de hei
en de jeneverbessen bedreigen
afknippen en omzagen.
Alles gebeurt onder leiding van
Drents Landschapsbeheer. Die zorgt
ook voor gereedschap.
We zoeken nog een paar ouders die
meegaan op deze morgen.
We gaan op de fiets naar het bos.

Hallo daar! Mijn naam is Dylan
Bricori, ik ben 19 jaar oud en dit jaar
zullen de kinderen van groep 5 en 6
mij twee dagen in de week tegen
komen. Op maandag en op dinsdag.
Waarom en wat doe ik nou precies
hier? Ik doe momenteel de opleiding
tot onderwijsassistent op het
Drenthe College, voor mijn opleiding
moet ik stage lopen en zo ben ik
vanuit school hier terecht gekomen.
Veel kinderen zullen mij uiteraard al
wel kennen vanuit de Albert Heijn in
Sleen waar ik werk, voetbal of van de
spelweek.
Ik kijk uit naar een leuk jaar hier op
de Vlinderhof!

Studiedag 3 april
De scholing Krachtig leidinggeven
in de groep is een training van 3
bijeenkomsten. Op de kalender
stonden deze gepland in oktober,
november en januari. Helaas is
degene die ons de training zou geven
na de eerste bijeenkomst ziek
geworden. De bijeenkomst in
november kon om deze reden niet
doorgaan. We hebben toen een
andere invulling aan de studiemiddag
gegeven.
Er is gelukkig een andere
cursusleidster gevonden. De
studiemiddag van 30 januari jl. was
dus de tweede bijeenkomst van onze
training. De derde bijeenkomst
hebben we gepland op woensdag 3
april as. Dit betekent dat op 3 april
alle kinderen om 12.00 uur vrij
zijn.

Vakantie

18 t/m 22 februari

Wij wensen u alvast een prettige
vakantie!!
Uw kind wordt maandag 25 februari
weer om 8.30 uur op school
verwacht.

Volgend informatiebulletin
vrijdag 1 maart

