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A4D
Ruim 247 leerlingen en ouders/verzorgers van de Heidevlinder hebben meegelopen
met de wandelvierdaagse. Warmte en regen hebben zij doorstaan. Petje af allemaal!
Wat een prestatie!
Dankzij veel vrijwilligers is het ook dit jaar weer gelukt om dit evenement tot een
succes te maken. Hierbij willen wij alle ouders en teamleden van de Heidevlinder
bedanken voor hun hulp. Zonder jullie hadden wij dit niet gekund!
Namens de OR, allemaal bedankt!
Creablok.
We moeten helaas melden dat het geplande creablok voor de bovenbouw niet door kan gaan.
We missen helpende handen.
Informatieavond digitalisering
Vanavond 30 mei start om 19.30 uur de informatieavond digitalisering. De koffie staat vanaf 19.15 uur voor u klaar.
Na een centraal deel kunt u in 2 workshops de digitale wereld van uw zoon / dochter op school ervaren.
De avond ziet er als volgt uit:
19.15 uur
19.30 – 20.15 uur
20.30 – 21.00 uur
21.00 – 21.30 uur
21.30 uur

inloop
centraal deel in de Vlinderzaal
workshopronde 1
workshopronde 2
afsluiten

Workshops:

T World

lokaal groep 5

Nieuwe methode voor het zaakvakkenonderwijs die de 4 onderdelen
(Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek) combineert en in werelden
aanbiedt.

Wereld in getallen

lokaal groep 7

Wereld in getallen is een digitale rekenmethode.

Engels / Muiswerk

lokaal groep 3

Engels spreekt voor zich en Muiswerk is een digitaal pakket waarmee de kinderen
individueel, adaptief en gepersonaliseerd kunnen oefenen, verdiepen en verrijken.

Nieuwsbegrip XL

lokaal groep + klas

Begrijpend lezen digitaal

Programmeren onderbouw

speellokaal

Bee Bot en Osmo

Programmeren bovenbouw

podium

Bee Bot en Osmo

3D printer

lokaal groep 8

Sportdag.
Volgende week donderdag 8 juni hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de jaarlijkse sportdag.
Deze dag begint ’s morgens om 8.30 uur en is afgelopen om 15.00 uur.
De kinderen van deze groepen gaan deze dag dus een uurtje langer door.
De andere groepen hebben deze dag gewoon school.
Oudercafé.
Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op het vervolg van onze communicatie met ouders.
Welke kant willen we op?
We hebben een website, het Vlindernieuws, de Vlinderbrief, mailcontact tussen leerkracht / ouder en appverkeer via
klassenouder waarmee we veel informatie delen.
Soms horen we dat er te veel informatie komt, een andere keer wordt de informatie wel gedeeld maar toch gemist
en soms wordt informatie gemist.
We denken er nu aan om een ouderportal te starten waarmee ouders ook de vorderingen van hun kind(eren) kunnen
volgen. Daarbij kan ook nog gebruikt gemaakt worden van een klassenapp.
Is een facebookpagina een optie?
Allemaal vragen waar we tegen aanlopen.
Omdat u als ouder ook duidelijk een deel bent van deze communicatie, willen we in de vorm van een oudercafé eens
met elkaar van gedacht wisselen.
We nodigen iedereen die hier met ons eens van gedachte over wil wisselen dan ook uit voor ons oudercafé op
donderdag 8 juni. Aanvang 20.00 uur en de koffie staat klaar.
Uitslag.
Vorige week ben ik weer voor controle naar het ziekenhuis geweest.
De PSA waarde was verder mooi gezakt en dat werkt heel geruststellend. We zijn daar heel dankbaar voor.
Mijn energiebalans is nog niet op orde en daar ga ik de komende periode hulp bij krijgen om dat voor elkaar te
krijgen.
Dit kan weleens betekenen dat ik op een bepaald dag een dagdeel niet aanwezig ben. Peter van Amsterdam neemt
mij dan waar.

