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SCHOOLFRUIT.
Het is voor dit jaar voorbij; het schoolfruitproject is afgesloten.
Voor volgend jaar gaan we ons weer aanmelden.
We horen geregeld dat kinderen met dit schoolfruitproject toch andere fruit- en
groentesoorten hebben leren eten. Geweldig.
Vanaf deze week willen we de fruitdagen wel in ere houden en vragen of u op de
woensdag, donderdag en vrijdag uw kind(eren) zelf fruit wilt meegeven?
U deed dat natuurlijk al op de maandag en dinsdag dus zo houden we een mooi geheel.
Koningsspelen.
Vrijdag 21 april is de dag van de Koningsspelen.
De kinderen mogen deze dag in feestelijke kleding , oranje of rood /wit/blauw naar school komen.
Dit jaar staat deze dag in het teken van de actie Wandelen voor Water en gezellige spelletjes. Maar………………….. we
beginnen de dag natuurlijk met een overheerlijk Koningsontbijt.
Het ontbijt is geheel verzorgd. Het enige dat de kinderen mee moeten nemen zijn wederom de 3 B’s:
Bord
Bestek
Beker
Om 9.30 uur is de grote kick off van het sportieve gedeelte van deze dag met de OKIDO dans op het schoolplein.
Om 9.45 uur gaat het wandelen van start. Aangemoedigd door de kinderen van groep 1 en 2 en de vele ouders/ opa’s
en oma’s gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op weg om hun rondjes te lopen. Met als
extraatje een aantal liters water ( of anders kilo’s) in een mooie blauwe Wandelen voor
Water rugtas. Na afloop is er nog een lekkere versnapering.
Na 11.00 uur is er tijd voor de gezellige spelletjes.
Kinderen mogen spelletjes van thuis meenemen. Er is deze dag geen ruimte voor
digitale spelletjes.
Wandelen voor Water
Donderdag krijgen de kinderen de speciale Wandelen voor Water rugtas mee naar
huis. Deze tas graag vullen met het gevraagde aantal kilo’s:
Groep 3 / 4
2 liter / kg.
Groep 5 / 6
4 liter / kg.
Groep 7 / 8
6 liter / kg.
Dit kan met petflessen met water maar ook met boeken oid.
Na afloop zijn de flessen te legen in een container of de flessen en de kilo’s kunnen
weer mee naar huis.
We weten niet wat voor weer het gaat worden maar het ontbijt en de Wandelen voor
Water loop gaan zeker door!

Informatieavond groep 1 ABC.
Vorige week dinsdag hebben we goede informatieavond gehad. Het was ook fijn dat er zoveel ouders aanwezig
waren.
We hebben ouders meekunnen nemen in het traject van de nieuwe groep 1c tót de zomervakantie en de kinderen
voor groep 2 nà de zomervakantie. In steekwoorden zet ik het traject nog even op een rijtje:
Groep 1
gestart met 26 kinderen, gr. 1b
Na de herfstvakantie splitsing, 1a start met 9 kinderen
Na hemelvaartvakantie weer splitsing, 1c start met 8 kinderen in personeelskamer die
wordt omgebouwd tot klaslokaal.
Groep 1a
Juf Laura (ma, di, wo), juf Roselie (do, vr)
Groep 1b
Juf Christine (ma, di, do, vr), juf Jeannette (wo)
Groep 1c
Juf Roselie (ma, di, wo) juf Marjolein (do, vr) ( juf Marjolein kennen we van vorige jaar toen
juf Laura een poosje afwezig was)
Groep 1c
Kinderen van april, overleg met ouders over 2 maart kinderen
Start met 8 kinderen, komen er nog zeker 7 bij
Start na de zomer als gr. 1a met ongeveer 20 kinderen + instroom
Splitsingsmoment afhankelijk van instroom ???
groep 1a,b

Ongeveer 40 kinderen die na gr. 2 kunnen/mogen
Gèèn twee groepen 2, maar gr. 1 / 2 en gr. 2
Stabiele groep 1 / 2, uitgangspunt: groep blijft bij elkaar
stap 1:
Welke kinderen gaan naar groep 2?
Ouders gr. 1a uitgenodigd voor 10 minuten gesprekken op 3 of 8 mei
Duidelijkheid in week 20, 15 – 19 mei
Stap 2:
Welke kinderen gaan naar groep 1 / 2 ?
Persoonlijk gesprek met betreffende ouders in mei
Duidelijkheid week 23/24, 7 – 16 juni
Vervolgens hebben we gekeken naar enkele waarden van een combigroep ( leeftijdsverschil positieve invloed op
sociaal emotionele ontwikkeling, zelfstandiger en geconcentreerder werken, kinderen varen wel bij : extra instructie /
herhaling / uitdagende lesstof) en de aandachtspunten waar we bij kinderen naar kijken voor de combi:
basis is de huidige groep
het kind
sociaal emotioneel
concentratie
werkhouding
zelfstandigheid
verantwoordelijkheid
interesse
motivatie
b/z & vriendje/vriendinnetje
onderlinge relaties
onzeker
Na meerdere verhelderings- en verdiepingsvragen hebben we de avond afgesloten met het verzoek om het geheel te
overdenken en eventuele wensen kenbaar te maken bij de leerkracht(en).
We hebben ook gevraagd om opgaven van nieuwe kleuters voor komend jaar tijdig door te geven zodat we er
rekening mee kunnen houden bij onze planning. Dit voor de ouders zelf maar ook voor vrienden/bekenden en andere
geïnteresseerde ouders. Hier werd meteen gehoor aan gegeven, top. Voor vragen, stap gerust even binnen.
Rekendag zonnebloemen.
We hebben 2 mooie foto’s binnen gekregen van het poten en verzorgen van
de zonnebloemen die op beginnen te komen.
Tijdens de Nationale Rekendag hadden alle kinderen zonnebloemzaadjes
gekregen met de vraag/opdracht ze te poten, verzorgen en geregeld te
meten. Dat is nu nog een beetje vroeg, misschien 3 cm.
Maar Yfke is goed op weg.
Wie volgen er?

De wandel4daagse komt eraan! Van 16 tot en met 19 mei wordt er in Zuidwolde weer gewandeld.
Ook dit jaar willen wij voor alle kinderen van de Heidevlinder organiseren dat je samen, met je eigen groep de
wandel4daagse kan lopen. Wil je ook meelopen dan kun je je via het inschrijfformulier opgeven. Dit formulier krijg je
deze week mee van school. Dit is een gezinsformulier. Hierop kunnen alle deelnemers van een gezin (ook ouders) zich
opgeven.
We stellen het zeer op prijs als er ouders zijn die mee willen lopen om de kinderen en de verkeersveiligheid in de
gaten te houden. Iedereen loopt mee op eigen risico maar onder begeleiding van een aantal ouders. We gaan een
schema maken waarin aangegeven wordt welke ouder wanneer meeloopt.
Het inschrijfformulier met het geld (graag gepast) kun je inleveren op

woensdag 19 april en vrijdag 21 april van 8.15 tot 8.45 uur
in de Heidevlinderzaal.
Wil je gaan voor een medaille, dan loop je minimaal 3 avonden mee. Dit geldt ook voor de ouder die mee loopt. De
kosten zijn € 3,50 per persoon. Hiervoor krijg je een medaille en een rugzakje die elke avond gevuld wordt met iets
lekkers door de Plus.
Mochten er nog vragen zijn dan kun je die aan ons stellen tijdens de twee ochtenden die we op school zijn voor het
innemen van de inschrijfformulieren en het inschrijfgeld.
Met een sportieve groet!
Ouderraad de Heidevlinder

Sport- en cultuurweek voor kinderen die niet op zomervakantie kunnen.
In de zomervakantie van 2017 wordt van 21 t/m 25 augustus de sport- en cultuurweek georganiseerd door de
sportfunctionarissen van De Wolden en Hoogeveen, de beweegcoaches van Westerveld en jongerenwerkers van
Welzijn de Wolden. Deze week wordt georganiseerd voor basisschoolkinderen uit deze gemeenten die vanwege
verschillende redenen zelf niet op vakantie kunnen. De inschrijving voor de week start op 1 maart 2017. Dit jaar is er
plaats voor maar liefst 80 kinderen.
Mooi programma in Havelte
De sport- en cultuurweek vindt roulerend plaats in een van de gemeenten en dit jaar is de keus op Havelte gevallen.
Het programma zal zoals elk jaar weer gevuld zijn met fantastische sporten, culturele activiteiten en spellen. De
locatie in Havelte biedt echter ook een aantal nieuwe en leuke mogelijkheden, onder meer door de bosrijke omgeving
en de aanwezige sportverenigingen. Net als afgelopen jaar zal er van maandag tot en met vrijdag een dagprogramma
worden aangeboden inclusief lunch. Om te voorkomen dat kinderen niet mee kunnen door logistieke problemen
zorgt de organisatie voor vervoersoplossingen.
Bijlagen:
Sport en cultuurweek
Dikke banden race
Watersnip 2017
Zwemloop

