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SCHOOLFRUIT.
Deze week weer bekendere fruitsoorten.
kiwi
appel
peer
Wat weetjes:
Kiwi
Is de schil eetbaar?
Ja! Je kunt je een kiwi in zijn geheel opeten, inclusief schil. Meer nog, de schil van de kiwi
bevat ontzettend veel vezels. Ben je niet zo dol op de fijne haartjes van de kiwi’s, borstel
ze dan eerst eventjes af voor je een hap neemt. En zoals bij appels, peren en ander stuk fruit dat je ongeschild eet:
vergeet de kiwi niet eerst af te spoelen.
Appel (elstar)
Vroeger versierde men kersttakken en bomen met rode appels. De appels zijn dus eigenlijk een voorloper van de
glazen en plastic kerstballen van tegenwoordig. Is dat niet gezellig?
Peer (Conference)
De conference peer is een tamelijk grote handpeer en is vanwege de goede bewaarmogelijkheden het meest
geteelde ras in België en Nederland. Conference-peren kan je zowel eten aan het begin van de rijping, als ze nog
knapperig zijn, als aan het einde van de rijping. In dit tweede geval is de peer volledig rijp en is het vruchtvlees
smeltend zacht en heerlijk zoet en aromatisch van smaak. Gezien de vrij snelle omslag van hard naar
zacht bewaren wij de peren zo lang mogelijk redelijk koel/
Kerstfeest.
Dit jaren vieren we donderdag 22 december met alle groepen
tegelijk het kerstfeest in de klassen.
De kinderen kunnen vanaf 18.45 uur binnenlopen.
Kinderen van de onderbouw kunnen natuurlijk gewoon naar de
klas gebracht worden.
Deze keer gaan we allemaal door de hoofdingang naar binnen
waarbij we dan, al lopend door de Vlinderzaal, kunnen genieten
van ons schoolorkest.
Om 19.00 uur heeft iedere leerkracht in de klas met de
kinderen een speciale kerstviering.
Voor de ouders is er dan buiten koffie/thee/chocolademelk.
Zo rond 19.45 uur komen de kinderen weer naar buiten waar we dan, met alle ouders en kinderen samen, nog een
aantal kerstliederen gaan zingen.
Als uw kind(eren) zelfstandig naar school komt(en) vinden wij het leuk dat u ook om 19.45 uur op school bent om
met ons het kerstfeest van school ‘samenzingend’ af te sluiten.
Na afloop van deze afsluitende samenzang kunnen we nog even nagenieten onder het genot van
koffie/thee/chocolademelk en ranja met een koekje.

Lichtjesparade.
Wat een feest, wat een mooi geheel, wat een
de eerste prijs.
Groep 8 is de afgelopen weken met veel hulp
Janny druk in de weer geweest met de
lichtjesparade in Hoogeveen. Met het
luchtballonnen gemaakt die er
uitzagen.
Met verlichting was het
feest.
In een schitterende optocht
verdienden ze de eerste prijs.

prachtig resultaat en wat een schitterende beloning:
van ouders en onder de bezielende leiding van
voorbereiding en de uiteindelijke
thema vervoer hadden ze schitterende
zonder de verlichting al geweldig
zaterdagavond helemaal een
vielen ze echt op en met recht

TOP !!!
Alle helpers maar vooral Janny en de
bedankt.
Als u het niet gezien heeft, heeft u zeker wat
het moois nog bewonderen.

vriendengroep Zuidwolde, ontzettend
gemist maar op de website van school kunt u al

Folders en flyers.
De kinderen krijgen morgen verschillende folders en flyers mee naar huis:
 Nieuwsbrief VCPOZD
 Peutergym op De Heidevlinder
 Schoolfruit
Vanaf deze plaats wensen wij alle kinderen, ouders en verzorgers ………………

en een goed 2017

