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Odoornerweg 8, 7846 TA Noord-Sleen, 0591-361357, directie@obsdevlinderhof.nl

Sinterklaas
Sinterklaas heeft de tijd gevonden om dit jaar op donderdag 5 december onze school te bezoeken. De
kinderen kunnen gewoon om 8.30 uur naar school komen. We zullen Sint daarna ontvangen op school.
Het belooft een gezellige dag te worden. Groep 1/2 gaat tot 12.00 uur naar school en groep 3 t/m 8
gewoon tot 14.15 uur.

Onderhoud
In en om school is er wat onderhoud gepleegd. Buiten is het kapotte rooster bij de voordeur vervangen. De dakgoten zijn schoongemaakt en de schoorstenen zijn voorzien van nieuwe kokers. Binnen zijn
er lampen vervangen en is het wifi-netwerk versterkt waardoor we optimaal gebruik kunnen maken
van de Chromebooks. Onze aandacht ligt nu bij de wc’s van de kinderen. Er komt een nieuwe vloer in.
We weten alleen nog niet wanneer omdat dit gerealiseerd moet worden in een vakantie. Zodra we hier
meer over weten zullen we jullie uiteraard informeren.

Kerststukjes
Woensdag 18 december gaan de groepen 1 t/m 8 kerststukjes maken. De kinderen moeten zelf een
bakje of schaaltje (met daarop de naam), een stukje nat gemaakte oase, een kaars, groene takken en
wat kerstversieringen meenemen. Graag alles in een plastic tas, ook voorzien van naam.

Kerst
Het lijkt nog vroeg, maar we zijn al volop bezig
met de voorbereidingen voor het kerstdiner.
Op pagina 2 van deze nieuwsbrief ziet u een
brief betreffende het kerstdiner.
De kinderen moeten op donderdag 19 december zelf een bord, bestek en beker meenemen,
graag voorzien van naam.

Huiswerk
Groep 6: topo 4 op 12 december
Huiswerk wordt ook via de app naar ouders gecommuniceerd en zal wellicht in de toekomst
niet meer worden gemeld in de nieuwsbrief.

Oud papier
Vanwege de wet op de privacy (AVG) mogen we
geen namen en telefoonnummers op
het openbare gedeelte van de website
plaatsen. Het schema oud papier staat
daarom in de app. Het schema is te
vinden onder het kopje ‘Nieuws’.

Onder voorbehoud van typefouten.

Informatie Kerst
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Aan alle ouders/verzorgers,

Donderdag 19 december (van 18:00 uur tot 19:00 uur) hebben we alweer onze jaarlijkse feestmaaltijd
op school.
Op school hangt in iedere klas een blanco intekenlijst (vanaf maandag 9 december). Het is de bedoeling dat naar eigen idee een gerecht (ongeveer 10 hapjes) op deze lijst ingevuld wordt. De keuze is
aan u en uw kind wat er aan eten meegenomen wordt: een warm gerecht of een koud gerecht of een
toetje. U kunt daarbij denken aan: mini-pizza’s, vruchtenbowl, gehaktballetjes, quiche, muffins,
wraps etc. School zorgt voor het drinken.
Elk kind krijgt zo de gelegenheid om een gerecht mee te nemen voor het kerstdiner. Als u meerdere
kinderen op school heeft in verschillende groepen, is het de bedoeling dat u bij iedere groep wat te
eten brengt.
Rechaud/theelichtje en koelbox staan ook op de intekenlijst.
In het kort is dit wat we van u vragen:


U bedenkt zelf een gerecht en schrijft dit op de blanco lijst in de klas van uw kind(eren).



U koopt die gerechten of maakt ze thuis zelf.



U brengt op 19 december om 17:45 uur de gerechten op temperatuur naar de klas van uw kind
(eren) in schalen, pannen o.i.d.



Rechaud/theelichtje om gerechten warm te houden, dienen ’s morgens op school gebracht te
worden. Op die manier zijn we er zeker van dat de gerechten op temperatuur blijven.



U zorgt voor opscheplepels waar dat nodig is (voorzien van naam).

Na afloop van het kerstfeest neemt u uw spullen weer mee naar huis. We hopen dat met uw hulp het
kerstdiner van uw kind(eren) weer een gezellig en vooral lekker feest wordt. Heeft u een vraag n.a.v.
deze brief dan kunt u altijd even contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Team OBS De Vlinderhof

Informatie vanuit GGd en MWC
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Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegen komen.
Wij zijn Jorien Lubbers en Claudia Bergsma.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of
opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip. Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen,
overgewicht, boze buien, opvallend of druk gedrag op school/thuis, pesten, maar ook vragen over
echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u
daar behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact
met ons brengen.

Hartelijke groeten,
Jorien en Claudia

Jorien Lubbers

Claudia Bergsma

Jeugdverpleegkundige

Maatschappelijk werker

j.lubbers@ggddrenthe.nl

cbergsma@mwcoevorden.nl

0882460246

0852735256

