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SCHOOLFRUIT.
Deze week weer een nieuwe fruitsoort. Naast een overheerlijke ananas
en mandarijn,
een kaki.
Ananas
Mandarijn
Kaki
Kaki lijkt op een vierkante tomaat. Ze groeien aan 15 meter hoge bomen. Kaki is net zo’n verzamelnaam als appel
of peer. Je kunt de vrucht eventueel schillen, maar ook zo uit het vuistje eten. De smaak is erg zoet en heeft iets
weg van abrikozen of mango.
Onze fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
Op de andere dagen graag zelf fruit aan uw kind(eren) meegeven?
Adventsperiode.
Vanmorgen zijn we met alle kinderen in de Vlinderzaal gestart met de adventsopening.
We hebben een kaarsenlied gezongen en juf Lenny en vier kinderen vertelden over de komende adventsperiode.
Als afsluiting zongen we het adventslied. https://www.youtube.com/watch?v=HL2QQ2iAi-I
Iedere groep kreeg een lantaarn mee met 4 luikjes, voor iedere week één. Ze mochten ook nog een mooie
adventskrans meenemen met 4 lichtjes.
Advent is de voorbereidingsperiode voor kerst.
Om al een tipje van de sluier op te lichten; ons kerstfeest vieren we dit jaar wederom samen in school.
Het thema van dit kerstfeest is: Licht in de nacht.
Alle groepen vieren op donderdagavond 22 december kerstfeest in de klas. Vanaf 18.45 uur kunnen de jongste
kinderen gebracht worden. De kerstviering in de klas met de kinderen is van 19.00 uur tot 19.45 uur.
Na afloop van dit kerstfeest is er een samenzang met ouders en kinderen buiten op het plein.
U ontvangt nog verdere uitgebreide informatie tegen die tijd.
Kniepertjes.
We hebben een paar briefjes langs zien komen. Wilt u nog even kijken of het bestelformulier er nog ligt?
We zijn nl heel benieuwd hoeveel kniepertjes er gebakken moeten gaan worden en natuurlijk ook hoeveel geld er
met deze actie wordt opgehaald voor het project A21 en de sponsorloop van Wijtze Visser.
Van harte bij u aanbevolen.
Gordelcontrole.
We hadden u al geïnformeerd over de succesvolle gordelcontrole van VVN. We ontvingen nu een mooi overzicht
van VVN. Dit wil ik u niet onthouden. Zie bijlage.
Kerstmarkt Ontmoetingskerk.
Hallo allemaal,
Op 10 december van 10 uur tot 16 uur vindt weer de jaarlijkse kerstmarkt in de Ontmoetingskerk plaats. En daar is
ook voor jullie van alles te doen. Natuurlijk kun je er lekkere dingen eten, zoals pannenkoeken en oliebollen, maar
je kunt ook je eigen cupcake versieren. Met glitters, pareltjes, slagroom, enzovoort maak je je eigen kunstwerk….
Om die daarna natuurlijk lekker op te eten. Verder is er weer een mooi spelletjesparkoers, een rad van fortuin met
leuke prijzen en nog veel meer… ! Dus heel graag tot 10 december.
De kerstmarktcommissie.

Spel en praatgroep KIES (kinderen in echtscheidingssituaties)
Medio januari gaat er in De Wolden een KIES groep van start voor kinderen van de basisschool, groep 4 tm 8. KIES
is voor kinderen die te maken hebben gehad met echtscheiding, ongeacht hoe de scheiding is verlopen.
Voorwaarde voor deelname is wel dat de scheiding minimaal een half jaar geleden heeft plaats gevonden. Voor
meer informatie over de groep KIES, zie de bijlage bij deze nieuwsbrief waarin de flyer is toegevoegd.
Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleider van de school of bij de contactpersoon van het Centrum voor
Jeugd en Gezin die betrokken is bij de school.
Reminder inleveren toestemmingsverklaring JOGG-onderzoek Drenthe

Onlangs heeft u via uw kind een informatiebrief inclusief een toestemmingsverklaring ontvangen over
het JOGG-onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op De Heidevlinder. Van sommige ouders hebben
we de toestemmingsverklaringen al ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! Aan alle andere ouders willen
we vragen om deze verklaring z.s.m. in te leveren in de inzameldoos op school. Ook als u niet wilt
deelnemen, vragen wij u om dit aan te geven op de toestemmingsverklaring.
Bent u de toestemmingsverklaring kwijt of heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op via:
joggdrenthe@org.hanze.nl of 06 - 51 26 96 84.
Weggooien?
Van één van de juffen van SCALA kregen we de vraag of wij mee wilden doen aan het inzamelen van oude pennen
en stiften voor een school in Haïti. Deze lege pennen en stiften leveren geld op. Ze worden gerecycled en de
opbrengst gaat naar de stichting ‘Naar school in Haïti.(www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl)’( De stichting is in
samenwerking met TerraCycle.nl en Pennenfabrikant BIC een actie begonnen: pennen voor pennen. Het recyclen van pennen
(pennen, markers, stiften, ballpoints, etc.) is voor Nederland een nieuw initiatief. In Amerika is het een bewezen succes.
Kantoren en schoolklassen kunnen hun oude pennen gratis opsturen. Voor elke pen ontvangt de inzamellocatie geld waarmee
u onze stichting kunt steunen. Goed voor het milieu en goed voor (in ons geval) Haïti! Bovendien een praktisch middel om
leerlingen bij het milieu te betrekken.)
Elk kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs…
Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door de “Stichting Naar School in Haiti”. De
stichting is overtuigd dat het volgen van onderwijs het begin is van het einde van armoede. Naast onderwijs wordt ook hulp
geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, maaltijden en medische zorg.
Sinds 1995 werkt Marijke Zaalberg in Haïti, een land dat geteisterd wordt door politieke onrust, geweld, natuurrampen,
aardbevingen en een schrijnende armoede. In 1998 heeft zij een kleuterschool opgericht voor kinderen om spelend te leren.
Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot drie scholen waar in dit schooljaar 900 leerlingen onderwijs krijgen van groep 1 tot en
met de derde klas middelbare school. Alle scholen bevinden zich in het berggebied ten zuiden van Port au Prince.
Geschiedenis
De Stichting Naar School in Haïti is op 29 december 1998 opgericht in Nederland. Marijke Zaalberg is 10 januari 1999
begonnen in Haïti. In maart van dat jaar had zij een klasje in een gehuurd huis in Kenscoff en kregen 24 ondervoede kinderen
elke dag een maaltijd. Geleidelijk is dit uitgegroeid tot meerdere schooltjes en klassen op verschillende locaties: Furcy, KaBlain en Godinot. Ook de school in Robin wordt ondersteund.
Nu gaan er zo’n 1000 kinderen naar onze scholen in ochtend- en middaggroepen. Deels in verschillende gebouwtjes (meestal
gebouwd van planken en golfplaten), maar steeds meer ook in de nieuw gebouwde lokalen.

Er staat een doos in de Vlinderzaal waar de oude pennen en stiften in gegooid kunnen worden.

