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Jasmijn.
Vorige week woensdag is juf Lianne van de kinderopvang bevallen van haar tweede dochter. Vader en moeder
hebben haar de mooie naam :

gegeven.
Met moeder en dochter is alles goed. Met vader en zusje Quinty gaat ook alles goed.
We feliciteren de familie op deze plaats van harte. Geniet ervan.
Van de OR.
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vergeet u niet de vrijwillige ouderbijdrage? In september heeft u de brief als bijlage in de Vlinderbrief ontvangen.
Wij helpen u graag herinneren om de ouderbijdrage over te maken. Zonder uw bijdrage kan de ouderraad niet de
geweldige activiteiten, schoolreisjes en kamp organiseren.
Voor de groepen 1 tm 6 > € 40,00 per kind
Voor de groepen 7 en 8 > € 40,00 + € 20,00 kampbijdrage per kind
Graag zien wij dat u het bedrag per kind overmaakt op:
IBAN/rek.nr.: NL 06 RABO 0376 2087 24
t.n.v.:
Ouderraad c.b.s. de Heidevlinder te Zuidwolde
o.v.v.:
Naam kind(eren) en groep(en).
Vriendelijke groeten,
De Ouderraad.
Informatieavond Cyberpesten de baas.
Donderdag 3 november staat er een speciale ouderavond op het programma
verzorgd door Niels Baas.
Aanvang 20.00 uur.
Deze avond is speciaal bestemd voor ouders van kinderen in de 21e eeuw. En dat
zijn we allemaal. Uw kinderen, of ze nu 4 of 12 jaar oud zijn, krijgen steeds meer te
maken met een multimedia samenlevingen met vele kansen maar ook
bedreigingen. En hoe gaan we daar in zijn geheel mee om? Op deze avond krijgt u daar ideeën over en ook
bruikbare handvatten. U bent van harte uitgenodigd.

Foto’s.
De foto’s zijn vandaag afgeleverd. Althans de kaartjes met de bestelcodes. De kinderen krijgen vandaag deze
kaartjes mee naar huis.
Op dit kaartje staat precies hoe het in zijn werk gaat. Ga naar de website www.fonseversfotografie.nl en gebruik
de unieke persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Niet kwijtraken.
Veel plezier met de foto’s.
Basketbalpalen.
Het was zaterdag in nog geen uurtje gepiept. De borden en baskets zaten er met 4 paar handen zo aan. Nogmaals
dank voor deze hulp. De kinderen kunnen nu gaan genieten.
Luizencontrole.
As. woensdag 26 oktober is er weer luizencontrole. Wilt u hier rekening mee houden wat betreft gel en vlechten?
Bvd.

CreaBlok groepen 5 t/m 8
Op de vrijdagen 4,11 en 18 november willen we in de groepen 5 t/m 8 weer een
creablok houden. We beginnen na de lunch van de bovenbouw, dus om 12.45 uur. We willen graag 10
verschillende workshops aanbieden maar hebben daar wel uw hulp bij nodig.!
In principe bedenken wij de activiteiten, maar uw eigen inbreng is ook van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij juf Meta. ( graag deze week, dan kunnen we de kinderen
gaan indelen)
10 minuten gesprekken.
14 en 16 november staan de eerstkomende 10 minuten gesprekken gepland. Deze keer 10 minuten gesprekken
die u zelf kunt aanvragen.
Vorige keer zijn we de omgekeerde 10 minuten gesprekken ’s middags al begonnen en dat is ons goed bevallen.
Voor deze keer kunt u ook aangeven of u op de middag wilt.
De tijden zijn op de middag van 15.00 uur tot 17.30 uur en op de avond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
***************
Dhr. / mw. ………………………………………………………………………. wil(len) graag een 10 minuten gesprek op
maandag 14 november / donderdag 17 november / geen voorkeur op de middag / avond / geen voorkeur met:
voorkeur graag omcirkelen

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

groep 1a
groep 1b
groep 2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8
IB
Algemeen

Graag inleveren voor 1 november.

voorkeur graag omcirkelen

juf Laura / juf Roselie
juf Christine / juf Roselie
juf Alice / juf Sophia
juf Maartje / juf Dianne
juf Marianne / juf Lenny
meester Peter / juf Meta
juf Berber / juf Jeannette
juf Lenny / juf Ilse
meester Bert / juf Meta
juf Joke
meester Anne

BLACKNIGHT
TOERNOOI
Wanneer?: woensdag 2 november van 18.30- 20.00 uur
Waar?: in de sporthal te Zuidwolde
Wie?: Kinderen van de groepen 4 t/m 8!
Wat kost het?: Helemaal niets, wij bestaan nl 40 jaar!
Wat is blacklight?
We spelen deze avond in het donker met speciale verlichting waardoor echt witte kleding en neonkleuren
mooi oplichten. Wees niet bang de shuttle zullen wij ook van een mooi kleurtje voorzien ;-)
Trek deze avond iets wits of iets met neon aan, dat zal een prachtig effect geven wanneer we met z’n
allen in de zaal staan te badmintonnen.
Wie zien jullie dus graag op woensdag 2 november 2016!
Een vriendelijke neon groet,
Badmintonvereniging De Slagen

