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Kalender aanvullingen 
Alle vakanties, vrije dagen, studie-

dagen, 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 onder aan 

bij iedere maand, pdf maand/ jaar. 

Klikt u dit aan, dan kunt u de 

kalender of betreffende maand 

afdrukken. 

 

Wijziging danstijden Streetdance 

Gymvereniging Sleen: 

Woensdagmiddag: 14.30 tot 15.30 

Zie bijlage onder aan dit 

infobulletin. 

 

         Huiswerk 
Groep 5: Geen 

Groep 6: Geen 

Groep 7: Geen 

Groep 8: Geen 
    
    

We zijn weer begonnen 
Het nieuwe schooljaar is van start 

gegaan. Elk jaar is het best weer 

spannend, maar dit jaar natuurlijk 

extra omdat we voortaan met z’n 

allen overblijven op school. 

De eerste week is het hartstikke 

goed verlopen. Het eten is erg 

gezellig en zelfs de allerjongsten 

doen het super! 

Om ervoor te zorgen dat het eten  

en drinken lekker fris en koel blijft, 

hebben we een grote koelkast  

aangeschaft waar alle spullen            

’s ochtends ingezet wordt.                                                                                         

 

 

Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie: 22 t/m 26 okt. 

Kerstvakantie:   24 dec. t/m 4 jan. 

Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 febr. 

Goede vrijdag:  19 april 

Pasen:             22 april 

Meivakantie:   29 april t/m 3 mei 

Hemelvaart:    30 en 31 mei 

Junivakantie:    3 t/m 7 juni 

Pinksteren:      10 juni 

Zomervakantie:  15 juli t/m 23 aug. 

 

Studiedagen: 13 september 

   23 april 

Studiemiddagen: 17 oktober 

   20 november 

   30 januari 

   1 juli 

 

Op de studiemiddagen zijn de leer-

lingen zijn om 12.00 uur vrij 

 

 

Studiedag Arcade, 13 

september 
Volgende week donderdag is er een 

studiedag gepland. Dat betekent  

dat alle kinderen de hele dag vrij 

zijn. Deze studiedag geldt voor alle 

scholen van onderwijsstichting 

Arcade.  



Op deze dag gaan we een start 

maken met het maken van een nieuw 

strategisch beleidsplan. In dit plan 

gaat de stichting beschrijven wat de 

ontwikkelpunten gaan worden voor de 

komende vier jaar. 

Volgende week donderdag gaan we 

daar met alle medewerkers over 

brainstormen. In het ochtenddeel 

zullen inspirerende mensen hun licht 

laten schijnen over het onderwijs van 

tegenwoordig en in het middagdeel 

gaan we externe partijen vragen hoe 

zij tegen het onderwijs aankijken en 

hoe zij bepaalde zaken aanpakken. 

Na deze studiedag zullen de 

medezeggenschapsraden van alle 

scholen erbij betrokken worden. En 

ook in de schoolteams zullen we er 

nog vaak over praten dit schooljaar. 

 

 

Estafette lezen 
Volgende week gaan we in groep 4 

t/m 8 van start met Estafette lezen. 

Dit is voortgezet technisch lezen, 

wat aansluit bij het aanvankelijk 

lezen uit groep 3. Dit zal op 3 

middagen plaatsvinden van 12.45 tot 

13.30 uur.  

Bij de kinderen is voor de vakantie 

de AVI-toets afgenomen om het 

niveau te bepalen. Ze zijn ingedeeld 

in een niveaugroep, die past bij hun 

leesniveau. 

In drie groepen gaan we op 6 

verschillende niveaus de lesstof 

aanbieden. De groepen zullen bij juf 

Femke en meester Henk worden 

ingedeeld. Op maandag en dinsdag 

geeft ook juf Astrid les en op 

woensdag juf Roelie. Juf Maaike 

neemt op woensdag de groep van juf 

Femke over.  

 

Het is de bedoeling dat alle kinderen 

elke week een oefenblad mee naar 

huis krijgen. Dit blad kan dan thuis 

ook een aantal keer gelezen worden. 

Het mapje moet elke maandag weer 

mee naar school worden genomen, 

waar we dan weer het nieuwe 

oefenblad in doen. 

Dit zal even wennen zijn, maar dat 

gaat vast goed komen! 

 

 

Dank jullie wel! 
Aan het eind van vorig schooljaar 

hebben de toenmalige groep 8 en de 

ouderwerkgroep een mooi bordje 

laten plaatsen bij de boom van Marc 

Reininga. De ouders van Marc zijn 

hier erg blij mee en willen graag 

iedereen hiervoor bedanken. Ze 

vinden het fijn dat er aandacht is 

besteed aan hun zoon, die in deze 

groep 8 zou hebben gezeten.  

 

 

Informatieavonden 
Op de volgende avonden krijgt u 

meer info over de groepen.  

 

Maandag 17 september: groep 3-4 en 

7-8 

Woensdag 19 september: groep 1-2 

Donderdag 20 september: groep 5-6 

 

Aanvang: 20.00 uur koffie: 19.45 uur 

 

Natuurlijk verwachten wij een grote 

opkomst. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stagiaires 
Ik ben Fleur en ik woon in Sleen. Dit 

schooljaar ga ik stage lopen in groep 

3, 4 en 5 van de Vlinderhof. Ik zit in 

mijn laatste jaar van de Opleiding 

Onderwijsassistent. Naast school 

geef ik ook volleybaltraining bij VC 

Sleen. Zelf volleybal ik ook bij VC 

Sleen dames 1. Ook werk ik bij de 

Albert Heijn in Sleen en bij Bistro 

Tante Sweel in de bediening. 

 

Ook Marit blijft nog tot het eind van 

het jaar op maandag en dinsdag bij 

groep 1 en 2. 

 

Start gesprekken 
Deze houden we op dinsdag 2 

oktober vanaf 19:00 uur. Ouders 

krijgen bij het volgende infobulletin 

een formulier mee. Deze kunt u thuis 

invullen en weer inleveren op school.  

De gesprekken zijn facultatief. Als u 

een gesprek wenst, kunt u dit bij de 

leerkracht aangeven. 
 

 

Volgend informatiebulletin  

vrijdag 21 september 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


