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SCHOOLFRUIT.
Deze week ontvangen we de volgende ‘fruit’soorten.
appel
navelsinaasappel
waspeen
Wat weetjes:
Wanneer worden Elstar appels geoogst?
Na het planten duurt het meestal drie jaar voor de boom vrucht draagt. Om vorming ervan te stimuleren, dient de groei geremd te worden. Als de boom zijn
krachten niet gebruikt voor de groei van het hout, komt dat ten goede aan de groei van de vruchten. Elstar is geelgroen met een rode blos, maar ook zonder
blos is de smaak prima. De appels kunnen vanaf de tweede week in september worden geplukt. Een ‘Elstar’ kan goed worden bewaard tot in april. Het
plukken van appels gebeurt nog steeds grotendeels handmatig, er zijn wel wat machines op de markt die het plukken vergemakkelijken.
Wanneer worden Navelsinaasappels geoogst?
De navelsinaasappels uit week 11 zijn geplukt in de laatste week van februari. De oogsttijd is zeer variabel van deze sinaasappelsoort en kan al starten in
januari en eindigen eind juli. De sinaasappels worden groen geplukt en in de koeling veranderen ze van groen naar oranje.
Het oogsten van wortelen heet 'rooien'. Wortelen worden pas geoogst als ze, direct na het rooien en zonder tussen opslag, in de fabriek verwerkt kunnen
worden tot het beoogde eindproduct. Bij de snoepwortel is bewust gekozen voor "overwintering" op het veld om het smaakverlies en beschadigingen zoveel
als mogelijk te beperken. Men denkt zelfs dat deze bewaarmethode nog een extra smaakverbetering bewerkstelligt! Normaliter worden de wortelen na de
oogst opgeslagen in koelcellen, waar ze dan verblijven tot dat de definitieve verwerking van het eindproduct in de fabriek plaats kan vinden.
Om te voorkomen dat er vorstschade optreedt zal er ter bescherming tegen de winterkou een dik stro-bed over de wortelen heen gelegd worden. Dat zorgt
er dus voor dat het aanbod wortelen goed is dit jaar. Het aanbrengen van het stro gebeurt met een zogenaamde "stro-dek-machine". De wortels worden met
behulp van een veegmachine eerst ontdaan van het strobed en het wortelloof. Vervolgens worden ze uit de grond gelicht met een wortelrooier (achter de
tractor) en vervolgens met behulp van een trilband zuiver geschud. Daarna worden ze opgevangen in een palletkist waarna ze in de fabriek worden verpakt of
verwerkt.

Afsluiting Project Muziek.
De afsluiting van ons muziekproject staat gepland op donderdag 16 maart. Deze keer heel anders dan anders en
daarom al bijzonder.
De hele dag staat in het teken van muziek. Alle kinderen krijgen deze dag twee speciale workshops waarin ze ook
een afsluiting voorbereiden. Deze afsluiting wordt een groot schoolgebeuren waarvan we eigenlijk ook zo veel
mogelijk ouders willen laten genieten. Met 240 kinderen en ???? ouders lukt dat niet meer in school dus hebben
we er voor gekozen om uit te wijken naar de sporthal. Helaas kan dit niet ’s avonds dus hebben we ervoor gekozen
om dit ’s middags vanaf 13.00 uur te doen. We begrijpen dat dit niet voor alle ouders een mooie tijd is maar hopen
toch velen van u tijdens de uitvoering te zien.
Ouders en natuurlijk ook (oppas) opa’s en oma’s zijn van harte welkom:

donderdag 16 maart, 13.00 uur,
afsluiting en voorstelling MUZIEK. ( alle kinderen doen mee !)
Locatie: Sporthal Zuidwolde.
Komt allen.
PBS Thuis.
De informatieavond over PBS thuis van vorige week maandag is goed bezocht.
Er is o.a. gesproken over het thuis “belonen” van kinderen (zie schema) en de data van PBS thuis.
De oudertraining PBS thuis willen op school gaan geven op:
Woensdag 5 april
Woensdag 19 april
Woensdag 10 mei
Woensdag 17 mei
De aanvangstijd is steeds 20.00 uur.
Zoals het nu lijkt hebben we al 11 aanmeldingen en daarmee zit de training vol.

Materieel
Sticker
Snoepje
Cadeautje
Tv/tablet

Immaterieel
Knuffel
Wandelingetje
Speeltuin
Opblijven
Spelletje samendoen
Verstoppertje spelen
Buiten spelen
Tv/tablet
1 op 1 aandacht

Verbaal
Goed gedaan !
Dank je wel !
Ik ben trots op je !
Topper !
Groot

Non verbaal
Knuffel
High five
Boks
Duim omhoog
Kus
Schouderklopje
Aai over de bol

Scholen met Succes.
We gebruiken al een paar jaar enquêtes van Scholen met Succes om de kwaliteit van school in beeld te brengen en
vervolgens te verbeteren of te borgen. Zo heeft u vorig jaar de ouderenquête ingevuld en wij als team de
personeelsenquête.
Dit jaar willen we ook kijken naar de leerlingen en willen we een leerlingenquête afnemen in de groepen 5 t/m 8.
Onderdelen die in de enquête naar voren komen zijn o.a. algemeen, de veiligheid, de lessen en de vakken, de
school, algemene tevredenheid, achtergrond gegevens.
We willen deze enquête digitaal afnemen in de periode van 20 maart t/m 7 april. Alle gegevens worden anoniem
verwerkt en wij krijgen alleen een totaaloverzicht met de scores. Dit rapport verwachten we in week 18 (begin
mei) te ontvangen. We zullen u daar dan ook over informeren.
Onze vereniging (VCPOZD) hecht veel waarde aan het regelmatig afnemen van tevredenheidenquêtes.
Als u vragen heeft over dit traject, neem gerust contact met mij op. (directie@cbsdeheidevlinder.nl / 372772)
Bazar.
29 maart is in aantocht, de dag van de bazar.
Her en der worden er al veel voorbereidingen getroffen maar
de bazarcommissie loopt nog tegen wat lege plekken op.
Zo hebben ze nog 40 helpende handen nodig. Gelukkig zijn er
veel mensen die er 2 hebben dus bij 20 helpers zijn ze uit de
brand.
Wilt u nog eens kijken of u (een deel van) de middag/avond
kunt bij springen? (16.00-17.30 uur of 17.30 -19.00 uur)
Als u nog spullen voor de bazar heeft, kunt u die vanaf vrijdag
17 maart op school afleveren.
De spullen voor de ‘bloemenmeisjes’ kunnen meteen bij Emmeline worden ingeleverd ( Dopheidelaan 5 ) Ze zijn
op zoek naar buxus, kronkelwilg en kronkelhazelaar.
Miniconcert High Moor Big Band.
Donderdagavond hebben zo’n 80-100 ouders en kinderen kunnen genieten van een miniconcert van de High Moor
Big Band. Het was een spetterend optreden dat mooi aansloot bij de workshops van ’s middags.
Vrije dag.
Vrijdag 17 maart staat er weer een geplande vrije dag voor de onderbouw op de agenda.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn deze dag dus vrij.

Lunchbox.
De meeste kinderen zijn er ondertussen aan gewend geraakt om tussen de middag hun lunch op school te eten.
Samen met de meester/juf eten de kinderen in de klas. Gezellig en meestal binnen een kwartier (zeker de
bovenbouw) zijn ze klaar.
Deze lunch is vergelijkbaar met de lunch thuis en daarom verbaasd het ons dat het weer vaker voorkomt dat er
naast de boterham ook nog koekjes, chocola, gebakjes, snoepjes oid in de trommel zitten.
We vinden dit jammer en is ook niet passend bij de afspraken die we gemaakt hebben over de lunch.
Vlinderbrief 161704 van dit jaar:

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 ………
We willen u dan ook weer dringend vragen om de lunchbox te voorzien van een paar boterhammen aangevuld
met eventueel wat drinken / fruit / groente.
Groep 1.
Afgelopen week is het definitief geworden. De huidige groep 1a wordt na de Hemelvaart gesplitst. We krijgen dan
een extra groep 1c.
We zijn drukdoende met alle voorbereidingen. De nieuwe groep zal de laatste 8 weken van het jaar een plek
krijgen in de huidige personeelskamer /dBos.
Deze ruimte zal wel aangepast moeten worden maar is dan voor een klein groepje een mooie plek.
De verdeling van juffen, kinderen en materiaal is ook een punt van aandacht. We zullen u regelmatig op de hoogte
houden van deze ontwikkelingen.
Schooljaar 1718
Die nieuwe groep 1c voor de zomer betekent ook dat we volgende jaar starten met 9 groepen. Dit betekent ook
wat herschikken in de verdeling van de lokalen.
Daarnaast moeten we ook kijken naar de ontwikkelingen volgend jaar (groep 1 start al met ongeveer 15 kinderen)
en om daar tijdig op in te kunnen spelen vragen we u om tijdig uw zoon/dochter op te geven voor het nieuwe
schooljaar. Als u in uw omgeving ook hoort van interesse / opgave voor onze school, wilt u dan bovenstaande ook
aan hen doorgeven?

