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Vlinderbazar 29 maart
Het komt nu toch wel erg dichtbij, volgende week woensdag al is de Vlinderbazar. We
hebben nog niet alles helemaal voor elkaar, hier en daar zijn nog wat losse eindjes/lege
plekken. We doen dus dringend een beroep op alle ouders!!
Als het goed is, heeft u via de klasse-ouders ook een oproepje gehad, maar we plaatsen het hier ook nog
een keer:
Beste ouders, voor de Vlinderbazar zijn wij nog dringend op zoek naar ouders die willen helpen met een
spelletje, vooral van 17.30-19.00 uur. Daarnaast zoeken we nog ouders die het leuk vinden om te
schminken van 16.00-17.30 uur of van 17.30-19.00 uur. Ook zijn we nog op zoek naar ouders die op
maandag 27 en dinsdag 28 maart willen hebben met de voorbereidingen. Dat betekent het klaar maken
van alle prijzen voor de verschillende spellen. Wilt u zich opgeven? Dat kan nog altijd bij juf Meta maar
ook , nog sneller, middels een mailtje naar vlinderbazar@gmail.com
Alvast bedankt namens de bazarcommissie.
Ook de spullen voor de bloemendames kunnen nog worden ingeleverd bij Emmeline, Dopheidelaan 5.
Vorige keer vroegen we o.a. om wilgentakken en buxus Potten en vazen e.d. zijn echter ook nog steeds
welkom.
p.s. we hebben inmiddels voldoende pannenkoekenbakkers. 😊

SCHOOLFRUIT.
Deze week ontvangen we de volgende ‘fruit’soorten.
navelsinaasappel
galiameloen
komkommer
Wat weetjes:
Een sinaasappel is een heerlijke vrucht in een vruchtensalade. Je kunt deze vrucht schillen, op een bordje leggen en wegsnacken. Maak voor ´s avonds eens
een vruchtenspies met verschillende vruchten op een satéstokje. Een stevige sinaasappel past prima bij een stukje mango, appel of banaan. De
perssinaasappels houdt u voor het persen van heerlijke verse jus d´orange. Het is ook lekker om de sinaasappel toe te voegen aan een groene salade. Na de
maaltijd is dit fruit een prima keus als toetje. Als tussendoortje is de vrucht een goede keus en staat hij garant dat je er tegenaan kunt tot de volgende
maaltijd. Een sinaasappel meenemen naar werk, studie of school is altijd een goed idee. Sinaasappels eten in een groep werkt aanstekelijk want zodra iemand
een geschilde sinaasappel ruikt, wil hij of zij er ook eentje.
Het vruchtvlees van de galia meloen is lichtgroen en de schil doet denken aan de stevigheid van kurk. De smaak is zoet en aromatisch. Net als andere soorten
meloen leent de galia zich heel goed om gewoon zo op te eten. Ook lekker is om balletjes van de meloen te scoopen, in te vriezen en in je drankje te doen Ziet
er heel leuk uit!
En: galiameloen met rauwe ham is natuurlijk een klassieker, maar deze meloen combineert ook heel goed met kip. Probeer het eens in een zomerse salade.
Ook deze soort controleer je op rijpheid door er bij de steelaanzet voorzichtig in te drukken.
Komkommer is een groente. Het is één van de meest populaire groenten in Nederland. Komkommer is een groente die in Nederland en België vooral als
salade wordt gegeten.
Komkommer groeit in Nederlandse kassen, maar komt ook uit Zuid-Europese landen, met name Spanje. Komkommer is het hele jaar door verkrijgbaar.
Komkommer is goed voor je gezondheid. Net als andere groentesoorten bevat komkommer veel vezels en voedingsstoffen en erg weinig calorieën.
Komkommers laten groeien in de tuin
Vanaf eind mei kun je komkommers buiten in de volle grond zaaien. Zorg voor een goed bemeste grond. Het is ook mogelijk om al in april te zaaien onder
glas, zet de jonge plantjes vervolgens over in potjes en geef ze eind mei een plekje in je tuin. Het is belangrijk dat het overdag gemiddeld 20 graden is en het ’s
nachts niet kouder wordt dan 15 graden.
Gebruik drie zaadjes per twee vierkante meter. Komkommers houden van voldoende vocht, maar mogen niet nat blijven. Geef de plant geen water op het
blad, maar rechtstreeks op de grond. De wortels liggen namelijk vrij aan de oppervlakte en het is belangrijk dat zij voldoende water krijgen. Het beste kun je in
de ochtend water geven, dan verdampt er zo min mogelijk water.
Komkommerplanten groeien snel en nemen veel plaats in beslag. Om de doorgroei te verbeteren, kun je de zijranken en grote bladeren tussentijds
verwijderen. Komkommers houden van zon, maar niet de hele dag.

Muziek Project
Wat een bijzonder project en wat een schitterende laatste dag. Afgelopen donderdag een hele dag vol muziek en
’s middags een spetterende afsluiting van ons muziek project. Alle kinderen op het podium, volle tribunes in de
sporthal, enthousiaste workshopleiders van MaxMusic, mooie optredens en vooral het genieten van de kinderen.
Mooi om te zien.
We willen iedereen die heeft meegeholpen aan deze dag, maar ook aan alle andere activiteiten tijdens dit project,
ontzettend bedanken. Een speciaal woord van dank naar de OR die deze slotdag middels een financiële bijdrage
heeft mogelijk gemaakt. Namens de kinderen

Metamorfose.
De school heeft weer een metamorfose ondergaan.
Alle muzieknoten, notenbalken en de muziekaankleding heeft plaats gemaakt voor de voorjaarsaankleding. Vorige
week leek het buiten al voorjaar, nu niet. Gelukkig nu binnen wel en buiten zal het ook wel weer komen.
Ik wil de sfeercommissie, Jessica Polling èn Evelien Prins, bedanken voor deze snelle actie. Het ziet er top uit.
Nationale rekendag.
Woensdag 22 maart staat in het teken van rekenen. Op deze Nationale Rekendag komen meten, bewegen en
construeren ruim aan bod. We openen deze dag samen in de Vlinderzaal en aan het eind van de dag krijgen de
kinderen ook nog een meetopdracht mee. Ik verklap verder nog niets maar wel het verzoek aan u om uw
kind(eren) daarbij te helpen. We zijn heel benieuwd hoe het gaat verlopen.
Foto’s nemen.
Afgelopen periode zijn er veel foto’s en filmpjes gemaakt. Wij weten van ouders/verzorgers of deze geplaatst
mogen worden op de website/nieuwsbrieven. Als u hierover van gedachte bent veranderd, horen wij dat graag.
Tijdens een afsluiting van bv het muziekproject in de sporthal worden er ook veel foto’s /filmpjes door
ouders/verzorgers gemaakt. Meestal van hun eigen kind(eren), maar vaak staan er ook andere kinderen op.
De wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor dat er toestemming van betrokkenen gevraagd wordt als deze
foto’s verder gebruikt worden. Dit is heel lastig te beheren en te controleren.
Wij willen u dan ook vragen om alleen foto’s van uw eigen kind(eren) te plaatsen op bv facebook. Als er andere
kinderen opstaan dan graag de foto bijsnijden/ bewerken /retoucheren.
Zwemmen.
Deze week lokt het weer nog niet uit om te gaan zwemmen, maar het komt er gelukkig wel weer aan.
Het schoolzwemmen start op maandag 1 mei. De maandag wordt onze vaste zwemdag.
Zet ook alvast in uw agenda: zaterdag 22 april, opening zwemseizoen in De Waterlelie.
Kleed van de zandbak.
Na schooltijd en in het weekend ligt het kleed over de zandbak. Met als doel om vuil en ongewenst bezoek van
katten en honden tegen te gaan. Soms wordt het kleed er afgehaald en dan schiet het zijn doel voorbij.
Verzoek: het kleed graag op de zandbak laten liggen.

Naschoolse activiteiten Brede school De Wolden
Er zijn weer tal van leuke activiteiten te doen voor kinderen. We hopen natuurlijk op veel enthousiaste
deelnemers. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden snel op de website www.actiefnaschooltijd.nl. Ook
vind je hier meer activiteiten die te doen zijn in de rest van De Wolden.
Activiteiten in de maand maart/april in Zuidwolde en omgeving
Wanneer?
Wat?
Voor wie?
Georganiseerd door?
20 maart
Breien kan iedereen! groep 3 t/m 8
Kunstvormvorm
30 maart
Sportinstuif
groep 3 t/m 8
Diverse partners
3 april
Nestkastjes controle groep 4 t/m 8
Natuurvereniging Zuidwolde
Sport en Cultuurweek 2017
Ga jij deze zomer, om wat voor reden dan ook, niet op vakantie? Meld je dan aan voor de Sport- en Cultuurweek
2017! Van 21 t/m 25 augustus 2017 een week lang plezier in en om Havelte. De Sport- en Cultuurweek wordt
georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die om verschillende redenen niet op vakantie gaan. De organisatie
is in handen van de beweegcoaches uit Westerveld, de jongerenwerkers van Welzijn de Wolden en de
sportfunctionarissen van Hoogeveen en De Wolden. De organisatie wordt ondersteund door een grote groep
vrijwilligers. Wij zetten ons in om de kinderen een week lang overdag onbezorgd te laten genieten.
Meer informatie en aanmelden
Deelnemen aan de Sport- en Cultuurweek is gratis.
Aanmelden kan tot 1 juli 2017 bij:
Yvonne Hooijer, Welzijn De Wolden
T: 0528-378686
E: Yvonnehooijer@welzijndewolden.nl

