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Onder voorbehoud van typefouten. 

Museum De Proefkolonie Frederiksoord 

Groep 7/8 brengt op dinsdag 21 januari een bezoek aan Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. 

Ze gaan met de bus. Om vertraging te voorkomen moeten de kinderen om 7.55 uur bij school zijn. De 

bus vertrekt uiterlijk om 8.05 uur. Rond 12.30 zijn de kinderen weer terug op school. Het programma 

in het museum begint met een korte introductie. Hierna volgt de koloniechallenge. De kinderen krijgen 

hierbij inzicht in het dagelijks leven van het leven in de koloniën rond 1818. Hierna maken ze een 

‘tijdreis’. Het tweede deel van de challenge is een koppeling maken met leven in koloniën en het he-

den. Het belooft een leuke en leerzame dag te worden. De kinderen dienen zelf gewoon eten en drin-

ken mee te nemen. Halverwege het programma is er een pauze en tijdens de terugreis mag er worden 

gegeten en gedronken in de bus.  

Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari 

Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen is er onlangs een akkoord bereikt 

over een nieuwe CAO, 2019-2020, voor het basisonderwijs. Helaas zijn 

er nog steeds geen structurele maatregelen genomen om het groeiende 

leerkrachten- en directeurentekort aan te pakken. Daarom roepen de 

bonden op om op 30 en 31 januari het werk neer te leggen. We zijn op dit moment aan het inventari-

seren wie er wel niet gaan staken. Aankomende week zullen we u informeren over deze twee dagen.  

Inspirerende Kanjeravond 

Afgelopen maandag hebben ouders en leerkrachten een inspirerende 

bijeenkomst gehad van de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren 

kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te 

handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: 

wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee 

omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, 

wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best 

er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in 

de toekomst houdbaar zijn. In alle groepen leren we de kinderen volgens een vaststaand stappenplan 

om te gaan met vervelende situaties. Hierin worden ze getraind, zodat het een automatisme wordt. Er 

zijn kanjerlessen die minstens 1x per week worden gegeven, maar eigenlijk zijn we dagelijks met de 

kinderen aan het 'Kanjeren'. Lotte Uitslag van het Kanjerinstituut legde op een interactieve manier uit 

hoe er op school gewerkt wordt met de Kanjertraining. De avond werd als zeer positief ervaren door 

leerkrachten én ouders. We danken Lotte voor deze geslaagde avond! 

Bosdag Sleenerzand 

Dinsdag 28 januari gaan de kinderen van groep 5 t/m 8, als het weer het toelaat, een morgen aan de 

slag in het Sleenerzand. Ze gaan boompjes, struikjes etc. afknippen/snoeien/zagen die de hei bedrei-

gen. Alles gebeurt onder leiding van het Drents Landschapsbeheer die ook voor gereedschap zorgt. We 

zoeken nog een paar ouders die mee willen deze ochtend. We gaan met z’n allen op de fiets.  
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Tafels en stoelen fietsenhok/turfhok 

In het fietsenhok/turfhok staan nog veel tafels en stoelen. Belangstellenden mogen deze gratis afhalen 

tot en met dinsdag 28 januari. Op woensdag 29 januari komt er een grote wagen en worden de tafels 

en stoelen naar de stort gebracht. Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders die even willen helpen om 

8.30 uur! Alvast hartelijk dank. 

Hulpouders gezocht (samengevat): 

Dinsdagmorgen 28 januari:   op de fiets naar Sleenerzand (groep 5 t/m 8) enkele ouders 

Woensdagmorgen 29 januari:  om 8.30 uur opruimen tafels fietsenhok/turfhok (enkele ouders)  

Dinsdagmorgen 25 februari:  4 auto’s om te rijden naar Oosterhesselen (opgave bij juf Femke) 

Onderhoud binnen en buiten  

Zoals al eerder aangekondigd komt er een nieuwe vloer in de toiletten van de kinderen van groep  

3 t/m 8. We kunnen u melden dat de nieuwe vloer in de voorjaarsvakantie wordt gelegd. 

 

Afgelopen week is er door een hoveniersbedrijf twee dagen hard gewerkt om de omgeving van school 

weer netjes te maken. Het resultaat is goed te zien. Alle bladeren zijn weg en de bomen en struiken 

zijn weer netjes gesnoeid.   

Meer weten over: 

Onderwijsstaking 30 en 31 januari: https://www.aob.nl/veelgestelde-vragen-staking/ 

 

Monument: https://www.sleen.nu/nieuws/bericht/12019/monument-verzetsman-zwinderman-onthuld 

 

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord: https://proefkolonie.nl/museum/ 

Voorstelling groep 5 en 6 

De kinderen van groep 5 en 6 hebben dinsdagochtend 25 februari een voorstelling in Oosterhesselen. 

Dit klinkt nog ver weg maar de tijd vliegt voorbij. Wie kan en wil er rijden?  

We hebben vier auto’s nodig. Opgave bij Juf Femke. 

Bekijk ook onze website en SchoolApp 

www.obsdevlinderhof.nl  

Onder voorbehoud van typefouten. 

Onthulling monument 

Sinds maandagmiddag 13 januari staat er achter de Dorpskerk van Sleen een monu-

ment, ter herinnering aan oud (waarnemend) gemeentesecretaris Jans Zwinderman. 

Door zijn bijdrage aan het verzet heeft hij veel mensenleed voorkomen. OBS De Vlin-

derhof heeft dit monument geadopteerd. Jaarlijks zullen hun leerlingen van groep 8 

de adoptie overdragen aan de leerlingen van groep 7. Deze overdracht krijgt een of-

ficieel tintje vanuit de Gemeente Coevorden, die bij deze jaarlijkse overdracht aan-

wezig zal zijn en een oorkonde uitreikt aan betrokken leerlingen.  

https://www.aob.nl/veelgestelde-vragen-staking/
https://www.sleen.nu/nieuws/bericht/12019/monument-verzetsman-zwinderman-onthuld
https://proefkolonie.nl/museum/
http://www.obsdevlinderhof.nl/
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