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Als eerste in deze Vlinderbrief van het nieuwe jaar:

De beste wensen voor 2017.
SCHOOLFRUIT.
Deze week weer bekendere fruitsoorten.
appel
sinaasappel
mandarijn
Wat weetjes:
In het voorjaar bloeien appelbomen volop. Zonder deze bloei kunnen we in de herfst geen appels plukken. Als de appels volgroeid zijn is het
tijd om ze te gaan plukken. Wist je dat de meeste appels met de hand worden geplukt? De appels moeten in een korte tijd geplukt worden,
anders bederven ze aan de boom en worden ze opgegeten door
vogels en insecten. Daarom zie je tijdens de
plukperiode vaak heel veel mensen in de fruitboomgaarden.
Na de pluk worden de appels gesorteerd. De zieke, rotte,
beschadigde appels worden weggegooid en de goede
worden bewaard in een koelcel. Door de temperatuur in de koelcel
laag te houden, kunnen de appels langer bewaard
worden zodat je ze een lange periode in de winkels kunt verkrijgen.
Wanneer je een geschilde appel even laat liggen, wordt deze bruin. Er is een enzym wat bij het schillen vrijkomt, dat voor deze verkleuring
zorgt. Dit enzym werkt niet bij een lage zuurgraad. Wist je dat als je citroensap over een geschilde appel sprenkelt, dat het bruin worden
tegengaat?
De sinaasappel, ook wel appelsien, is een oranje vrucht. Hij lijkt een beetje op een grote mandarijn. De twee vruchten
zijn dan ook familie van elkaar. Ze horen allebei bij de familie van de citrusvruchten. Een sinaasappel is iets zuurder dan
een mandarijn. Ook bestaat er een mineola, een kruising tussen de twee. De sinaasappel komt (net als de mandarijn)
oorspronkelijk uit China. De naam 'sinaasappel' is een verbastering van 'China's appel' (van het Franse 'pomme de
Sine'). Van sinaasappel wordt ook jus de orange gemaakt.
Mandarijnen behoren tot de citrusvruchten. Een mandarijn is een kleine vrucht met een geel-groene tot diep oranje
kleur. Er zijn verschillende soorten mandarijnen, maar de Clementines en de Satsuma zijn de bekendste. Mandarijntjes
groeien vooral in het Middellands Zeegebied.

Ouderavond
De geplande ouderavond van 16 januari 2017 verplaatsen we naar een latere datum. U zult tijdig horen wanneer
dat zal zijn.
Informatieavond VO
De geplande informatieavond VO voor ouders van leerlingen in groep 8 op 23 januari gaat gewoon door, aanvang
20.00 uur.
Vertegenwoordigers van de 2 scholen in Hoogeveen, Roelof van Echten en Wolfsbos en de 2 scholen in
Dedemsvaart, De Zeven Linden en Het Vechtdal College zullen op deze avond hun school presenteren.
Welkom.
We mogen op deze eerste dag van het nieuwe jaar 5 nieuwe kinderen verwelkomen. Alle kinderen zijn door een
verhuizing naar Zuidwolde bij ons op school gekomen.
Mike Kleine
groep 1a
Lars Gruppen
groep 1b
Floor Sanne ter Haar
groep 1b
Finn ter Haar
groep 2
Vera Gruppen
groep 3
Welkom in Zuidwolde en op CBS De Heidevlinder.
We hebben ook afscheid genomen van 4 leerlingen. Ook zij zijn allemaal verhuisd naar een nieuwe woonplaats:
Jesse Koops
groep 2
Dave en Mike Schepers
groep 3 en 4
Niels Boxem
groep 8
Veel plezier in jullie nieuwe woonplaats en op je nieuwe school.

