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Van de OR.
Beste ouders en verzorgers,
Graag berichten wij u hierbij over de samenstelling van de ouderraad, schooljaar 2016-2017. In de laatste
nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016 hebben wij u geïnformeerd over het afscheid van de 2 Ouderraad-leden,
te weten Sacha Wassens en Odette Robbemond. Tevens hebben wij in diezelfde nieuwsbrief ook 3 nieuwe leden
geïntroduceerd, te weten Zwaantje Bolman, Mariska Huiskes en Karoliene van 't Zand.
De ouderraad bestaat dit schooljaar
uit de volgende personen:
Annemieke Boer (voorzitter),
Mariska Blokzijl (Algemeen Adjunct),
Chris Drost (Penningmeester),
Marlène Nagtegaal (Secretaris),
Mariska Huiskes (neemt in het
schooljaar 2016-2017 de secretarisrol over), Anita Blokzijl, Claudia
Colenbrander, Edwin Zwiep,
Annegreth van der Zee, Zwaantje
Bolman, Karoliene van 't Zand, met
als teamleden: Meta Blokzijl en
Christine Konijnenberg. Een foto van
de nieuwe Ouderraad treft u ook
aan in de jaarkalender 2016-2017.
De ouderraad vertegenwoordigt de
ouders, dus mochten we iets voor u
kunnen betekenen, dan horen wij
dit graag!
Omgekeerd zal de ouderraad ook graag een beroep op ú gaan doen in de vorm van hulpouders bij activiteiten. Wij
hopen op u te kunnen rekenen!
Met vriendelijke groet, De Ouderraad

Ouderbijdrage.
De Ouderraad van de Heidevlinder organiseert meerdere schoolactiviteiten voor uw kind(eren). De school
ontvangt van de overheid geen vergoeding voor deze activiteiten en deze worden grotendeels bekostigd vanuit uw
jaarlijkse ouderbijdrage. De Ouderraad beheert deze gelden en besteedt dit onder andere aan Sinterklaas, Pasen,
Kerst, schoolreisjes, kamp, excursies, vlinderfeest. Maar ook aan drinken en wat lekkers bij diverse activiteiten,
zoals sporttoernooien, wandel 4 daagse etc.
Het kan voorkomen dat u de bijdrage niet kunt betalen. Zowel school als de Ouderraad heeft hier begrip voor en is
bereid deze lasten voor u te betalen. Een kind mag niet de dupe worden van een dergelijke vervelende situatie.
Wèl vragen wij u deze situatie met de schooldirectie te delen, zodat hier rekening mee kan worden gehouden. De
gemeente De Wolden heeft tevens een participatiefonds als u niet in staat bent een bijdrage te kunnen doen.
Wellicht dat u hiervoor in aanmerking komt.
Helaas komt het ook voor dat ouders de bijdrage niet wíllen betalen. Dat is erg jammer omdat andere ouders dan
onnodig op moeten draaien voor de kosten van een ander. Wij vragen u dan ook - voor zover u daartoe in de
gelegenheid bent - de ouderbijdrage te willen voldoen.

We proberen als school èn als ouderraad alle kosten onder de ouderbijdrage te laten vallen. Onverwachte extra
uitgaven zijn soms onvermijdelijk, denk hierbij aan bijvoorbeeld de schoenendoos actie. Zijn deze onverwachte
kosten lastig voor u, geef dit dan alstublieft ook aan bij de schooldirectie. School kan hier dan rekening mee
houden. Ook hierin kunnen we laten zien hoe wij als school om elkaar heen willen staan.
De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af over de in- en uitgaven. Deze verantwoording is elk jaar tijdens de
jaarvergadering in te zien. De datum hiervan wordt tijdig bekend gemaakt. U bent van harte welkom bij deze
vergadering.
Ducktypen.
We zijn afgelopen jaar gestart met Ducktypen. In groep 5 bieden wij het via school aan. In de andere groepen
konden ouders er zelf voor kiezen om mee te doen. Nu zien we dat nog niet alle kinderen in de huidige groepen 6,
7 en 8 klaar zijn. Die licenties lopen over 2 weken af en ze kunnen wel verlengd worden. Als u hier gebruik van wilt
maken ontvangt u tegen de bijdrage van € 20,00 een verlenging van uw licentie voor een jaar. Dit geldt ook voor
de kinderen die nu in groep 6 zitten, een verlenging moeten de ouders zelf betalen.
Kinderen in groep 7 en 8 die alsnog willen gaan typen kun ook aangemeld worden.
Graag opgave voor 10 september.

JUMBO spaaractie.
Volgende week woensdag 7
september start er een grote
spaaractie bij onze JUMBO
TERMEULEN.
Tijdens de actieperiode t/m 25
oktober 2016 ontvang je bij iedere
€ 10,- een schoolpunt met een
unieke code.
Op de website (zie hieronder) kun
je heel eenvoudig jouw
schoolpunten toewijzen aan onze
school. Op school staat er ook een
grote inleverzuil waar de
punten/codes ingeleverd kunnen
worden. Wij plaatsen ze dan op de
website.
Iedere school heeft haar
spaardoelen aangegeven. Help jij
mee onze spaardoelen te realiseren?
Hoe meer schoolpunten onze school verzamelt, hoe groter het bedrag dat onze school kan besteden aan spel- en
leermaterialen. Aan het einde van de actie wordt per regio het beschikbare budget verdeeld over alle
deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. De hoogte van het bedrag per regio wordt
gebaseerd op het aantal scholen in die regio.
Op de website van deze actie (https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/cbs-de-heidevlinder/) is ook te zien
waar we voor sparen. We zijn heel benieuwd of we één of meer van deze doelen gaan halen.

Samen gaan we er voor !!!

Viva la Musica
In de bijlage vindt u een weekbericht van de koorschool.

Inloopspreekuur.

De jeugdverpleegkundige die aan onze school verbonden is, Rianne Heijting, houdt geregeld
inloopspreekuur bij ons op school. De data voor de eerstkomende periode zijn:
19 september om 13.00 uur
3 oktober om 13.00 uur
31 oktober om 13.00 uur.
Rianne houdt spreekuur in De Huiskamer (BSO 8+ ruimte). Dit is de eerste ruimte links bij de ingang van
de kleuters.
U kunt gewoon binnen lopen maar ook van te voren een afspraak maken met Rianne ( 0651681627).
Informatieavonden.
Binnenkort staan er 2 informatieavonden gepland:
Donderdag 15 september voor

de groepen 2 en 4
aanvang 19.00 uur
de groepen 5 en 7
aanvang 20.00 uur
Dinsdag 20 september voor
de groepen 1 en 3
aanvang 19.00 uur
de groepen 5 en 7
aanvang 20.00 uur
Op deze avonden wordt er specifieke informatie over de groep gegeven. U bent van harte welkom en hoeft zich
niet op te geven.
Schoolkorfbal.

Woensdag 21 september staat het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op de planning.
We willen daar weer met een paar teams aan deelnemen.
Kinderen kunnen zich met onderstaand strookje opgeven om mee te doen.
Ook zijn we op zoek naar ouders die deze middag een team willen begeleiden. Ook zij kunnen zich met
dit strookje opgeven.
Folders.

In de eerste weken van het jaar komen er via school veel folders / flyers mee naar huis. Wij zijn voor deze
folders / flyers een doorgeefluik. De keuze of u er gebruik van wilt maken, is natuurlijk aan u.

Naam : …………………………………………………………………………………..
Groep : …………………
geeft zich op voor schoolkorfbaltoernooi op woensdag
21 september.
vader / moeder ………………………………………………………………. wil graag een team begeleiden.

KinderLoop voor Hoop.
Over ruim twee weken is het al zover: de SamenLoop voor Hoop!
Op zaterdag 17 september om 10.00 start de Kinderloop. Op dit
moment hebben zo’n 50 leerlingen van onze school zich al
ingeschreven. Woensdag is Kiki de kikker langs geweest en heeft
aan die leerlingen de paarse T-shirts al uitgedeeld. De T-shirts vallen groot hebben we gemerkt, sorry.
Inschrijven kan nog steeds, in de bijlage zit opnieuw een inschrijfformulier dat samen met het
inschrijfgeld bij ondergetekende kan worden ingeleverd. Als je je voor 9 september inschrijft, is de kans
het grootst dat je nog in zo’n mooi paars T-shirt mee kunt lopen. Je kunt je ook nog ter plekke inschrijven
maar dan ligt er helaas geen T-shirt meer klaar. De kinderen van de onderbouw lopen 24 minuten,
eventueel onder begeleiding van hun ouder(s); de kinderen van de bovenbouw moeten zelf groepjes
vormen en elkaar afwisselen bij het wandelen. Jullie hoeven dus niet 4 uur per persoon te lopen. Het
sponsorgeld mag van te voren bij mij worden ingeleverd, maar ook op de dag zelf bij de inschrijftafel. De
acties mogen natuurlijk gewoon doorgaan, maar vind je het moeilijk om een leuke actie te bedenken dan
mag/kun je natuurlijk ook gewoon sponsors zoeken.
Wij rekenen op een mooi evenement waarmee we laten zien dat we samen sterk staan.
De KinderLoop commisie, Meta Blokzijl
p.s.: bij de Jumbo kun je nog steeds een siliconen bandje met SamenLoop voor Hoop kopen, voor€ 1,-

Oproep.
Zo aan het begin van een nieuw schooljaar zijn we op zoek naar ouders die willen helpen bij verschillende
onderdelen. We zoeken :
Klassenouders :

Klusouders:
Creamiddagen:

Eenmalige klus:
Basketbalpalen:

voor iedere groep 1 of 2 ouders die contactpersoon tussen leerkracht en ouders
zijn. Voor hulp inschakelen voor de groep, lief en leed, vervoer bij activiteit, vragen,
opmerkingen, ed. Graag aangeven bij de leerkracht.
werkgroep van 2 tot 3 ouders die kleine klusjes in en rond school coördineren en/of
uitvoeren. Graag aangeven bij meester Anne.
3 vrijdagmiddagen in november en juni in kleine groepjes met kinderen uit de
bovenbouw een creatieve activiteit. Eigen ideeën zijn welkom, niet noodzakelijk.
Graag aangeven bij juf Meta.
aan het eind van de maand krijgen we onze basketbalpalen. Deze worden geplaatst
op het tweede deel van het voetbalveld. We zoeken ouders die willen helpen met
de voorbereidingen : tegels verwijderen, graven en tegels leggen. Het bedrijf komt
de palen plaatsen, wij verrichten voor- en nawerk.
Graag aangeven bij meester Anne.

