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Kinderboekenweek groot succes
De Kinderboekenweek was een groot succes. In alle groepen is veel aandacht besteed aan het lezen.
Lezen is een belangrijke vaardigheid voor de ontwikkeling van kinderen. De week stond in het teken
van reizen… Reis je mee? We zijn de afgelopen week op reis geweest naar verschillende landen
(Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië) en hebben allerlei lekkernijen uit deze landen naar onze
school gehaald. Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft geholpen om dit tot een groot succes te
maken! In de fotoalbums van de groepen van de SchoolApp zijn meer foto’s te zien! Een impressie:

Toestemmingsformulieren AVG
We hebben al ontzettend veel toestemmingsformulieren mogen ontvangen. Hiervoor onze hartelijke
dank! Hierdoor is het voor ons makkelijker om beeldmateriaal te delen en de SchoolApp en de website
up-to-date te houden met recente foto’s en activiteiten in de klassen. Er zijn nog enkele ouders die de
toestemmingsformulieren moeten inleveren. Heeft u geen toestemmingsformulier ontvangen? Of bent
u hem per ongeluk kwijtgeraakt? Geen probleem! In dat geval graag even een mailtje naar:
directie@obsdevlinderhof.nl en we zorgen dat u een nieuw formulier krijgt.

Even voorstellen
Mijn naam is Pascal Drent. Ik ben 19 jaar oud en kom uit de Rietlanden / Sleen. Dit jaar mag ik bij
jullie op school stagelopen omdat ik na mijn MBO Onderwijsassistent diploma nu in het eerste jaar van
de Pabo zit. Ik ben er elke dinsdag en zal het eerste half jaar vooral bij juf Femke te vinden zijn. Als
er vragen zijn kunt u die natuurlijk altijd stellen!
Herfstvakantie
Van maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober is het herfstvakantie.
We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie!

Bekijk ook onze website en SchoolApp
www.obsdevlinderhof.nl

Huiswerk
Groep 7: Topo-toets, 17 oktober (Europa deel 2)
Groep 8: Topo-toets, 17 oktober (Noord Amerika)
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