‘In Vlindervlucht’
Nieuwe leerling
Na de kerstvakantie is Runar Visser bij ons op school gekomen.
Runar is in groep 6 bij juf Joke en juf Suzanne gekomen. We
wensen hem een fijne schooltijd op de Vlinderhof!
I-pads
In de groepen 5/6 en 7/8 zijn de leerlingen na
de kerstvakantie begonnen met het rekenen
op I-pads. Het is de bedoeling dat de groepen
4 t/m 8 volgend schooljaar in elk geval met
rekenen op de i- pad gaan werken.

Basketbaltoernooi
Groep 7 en 8 hebben woensdag 18 januari meegedaan aan het
basketbaltoernooi in de Brinkhof in Norg. Er waren teams van de Schans
in Een, de Hekakker in Norg, de Elsakker in Westervelde, de Veenster en
de Vlinderhof. In verschillende poules werd er fanatiek gestreden.
Oudercafé
Het zal u niet ontgaan zijn, woensdag 18 januari werd er een oudercafé
gehouden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) was aanwezig om te
vertellen over hun werkzaamheden. Er werd gesproken over de
ontwikkeling van de kinderen, de rol van het CJG, de leerkrachten en de
ouders.
Ouderavond
De ouderavond van de samenwerkingsschool werd gehouden in Bitter en
Zoet. Er waren veel ouders van beide scholen aanwezig. Er werd stil
gestaan bij de ontwikkelingen die er tot nu toe zijn geweest en de stappen
die er de komende maanden zullen worden gezet. Verschillende
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werkgroepen presenteerden de uitkomsten tot nu toe. Ook werd er stil
gestaan bij de mogelijke groepsverdeling van volgend jaar. Na de pauze
werden er groepjes gevormd. In deze groepjes werd gesproken over de
samenwerking van de verschillende klassen tot nu toe, kon worden
aangegeven hoe de ouders van beide scholen de komende tijd in contact
met elkaar willen komen en werd er gevraagd welke ouders kunnen
helpen aan het eind van het schooljaar (schilderen, verhuizen enz.).
Afsluitend werd er onder het genot van een hapje en een drankje
nagepraat.
Gezonde school
Het vignet voor een gezonde school was gehaald, nu
hangt het bord hiervan ook aan de muur, naast de
ingang van de groepen 5/6 en 7/8. Wij zijn hier trots
op en willen op deze weg doorgaan. Ook zijn we blij
met het schoolfruit. Op woensdag, donderdag en
vrijdag komen er schalen met heerlijk fruit in de
klassen. Het zijn bekende fruitsoorten, maar ook
minder bekende soorten. Er wordt met z`n allen
smakelijk gegeten hiervan.

Agenda
30-1-`17 MR vergadering
31-1-`17 Schrijver in de klas in groep 5/6
01-2-`17 Leerlingenraad
07-2-`17 Workshop druktechnieken in groep 5/6
07-2-`17 12 uur: leerlingen vrij vanwege studiedag van het team
13-2-`17 Poppentheater op de Hekakker voor groep ½
15-2-`17 Open huis voor toekomstige leerlingen
16-2-`17 19.30 uur Vlindershow voor groep 3/4 en ouders
(Verenigingsgebouw)
17-2-`17 Rapport 1 mee
20-2-`17 t/m 24-2-`17 Voorjaarsvakantie
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