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Gordelcontrole.
Vanmorgen was er wederom een onverwachte gordelcontrole bij school.
Deze controle werd uitgevoerd door de vrijwilligers van VVN.
Tijdens deze controle droegen alle volwassenen (17) hun gordel. Bij de
kinderen waren er van de 27 kinderen 2 die geen gordel droegen en ontbrak 1
stoelverhoger.
De wettelijke regeling is dat kinderen kleiner dan 1.35 m. in een kinderzitje of
op een stoelverhoger moeten en dan in de gordel.
Verdere informatie over het veilig vervoeren van kinderen kunt u vinden op :
www.veiligverkeernederland.nl
Binnenkort komt er weer een onaangekondigde gordelcontrole.
Natuurlijk niet voor de controle, maar in het belang van uw kind(eren):

gordels om!
ABC muziek.
Op vrijdag 9 september heb ik ’s middags een bezoek gebracht aan de groepen 3, 4 en 5. In een half uur heb ik
iedere klas kennis laten maken met de cursus ABC Muziek van Scala. Ik heb kort iets verteld over de cursus die
binnenkort van start gaat op de Heidevlinder, maar we hebben vooral veel gezongen, bewogen en op
instrumenten gespeeld. Muziek is immers veel leuker als je het samen doet.
De cursus ABC Muziek is bedoeld als eerste muzikale oriëntatie, om eens kennis te maken met muziek. De lessen
vinden plaats op de Heidevlinder op vrijdagmiddag van 14:30 – 15:30 uur. De eerste les start op vrijdagmiddag 23
september. In de lessen komen alle verschillende onderdelen van muziek aan bod. We zingen, bewegen, leren
noten lezen en spelen op verschillende instrumenten. Alle kinderen leren vier verschillende instrumenten
bespelen: de ukelele, het klokkenspel, de cajon en de blokfluit. De cursus kan als opstapje dienen voor het gaan
bespelen van een instrument.
In de brief die uw zoon of dochter mee heeft gekregen, staat de uitgebreide informatie rondom de cursus ABC
Muziek. Mocht de brief zoek zijn geraakt, dan kunt u ook een kijkje nemen op www.ontdekscala.nl. Ook daar vindt
u alles rondom de cursus en het opgeven voor deze cursus.
Mocht uw kind nog niet zeker weten of hij op muziekles wil? Of twijfelt u zelf nog? Kom dan gerust een keer kijken
op vrijdagmiddag. Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘proeverij’ waarbij er voor de
herfstvakantie vier lessen uitgeprobeerd kunnen worden voor maar €20,-. Ik hoop u binnenkort op vrijdagmiddag
te zien. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Laten we er samen een muzikaal feestje van maken!
Marjon Brouwer
Muziekdocente Scala Centrum voor de Kunsten

Schoolkorfbal.
Woensdag 21 september gaan we met 13 teams naar het schoolkorfbaltoernooi. U bent
natuurlijk van harte welkom om onze speelsters en spelers aan te moedigen.
De wedstrijden beginnen om 14.30 uur en worden gespeeld op de velden van

Lunch perikelen.
Afgelopen week kregen we een aantal vragen over wat er nu wel/niet in de lunchbox mocht zitten.
We hebben een overkoepelende afspraak dat we op school tijdens de pauzes geen frisdrinken(prik), chips en
koeken nuttigen.
We geven de voorkeur aan gezond, vandaar ook een aanmelding bij Schoolfruit, en onze 3 fruitdagen.
Met onze lunch op school willen we eigenlijk aansluiten bij de gemiddelde thuislunch; één of meerdere
boterhammen met (karne)melk, ander drinken en misschien nog wat fruit toe.
We kunnen ons niet voorstellen dat er thuis na het eten van de boterhammen nog gevulde koeken, roze koeken,
boterkoeken, (stroop)wafels, ed. gegeten worden.
We willen de lunch op school dus aan laten sluiten bij de lunch thuis. Niet iets speciaals met compensatie in de
vorm van ………
Wèl stellen we ook nadrukkelijk, dit is onze wens. U als ouder blijft verantwoordelijk voor wat u in de trommel
stopt.
Nog een andere wens: om de stijgende gescheiden afvalstroom in te perken: het drinken graag in bekers.
We hopen op uw medewerking. Alvast dank.

SamenLoop voor Hoop.
Wat een event, wat een deelname en wat een opbrengst. GRANDIOOS.
We, kinderen, ouders, team, zijn blij
dat we hier ons steentje aan hebben
mogen bijdrage.

Zuidwolde
op z’n
best.

Extra vrij.
De groepen 1 t/m 4 hebben as. vrijdag 23 september hun eerste extra vrije dag.
Bijlage.
In de bijlagen vindt u informatie over Actiefnaschooltijd (activiteitenkalender) en Schoolspot. Deze informatie
moet u zeker lezen.

