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PBS Thuis booster 
Een onderdeel van PBS is het aanbod richting ouders voor de toepassing van PBS in de thuissituatie; PBS thuis. 
Afgelopen jaren hebben we dit meerdere keren kunnen aanbieden en op woensdag 1 november is er een 
terugkom moment voor alle deelnemers, een PBS Thuis booster. Deze avond begint om 20.00 uur en u ontvangt 
een persoonlijke uitnodiging. Zonder persoonlijke uitnodiging toch interesse, stap gerust binnen. 

 

Informatieavond groep 1b 
Juf Roselie organiseert op maandag 6 november een informatieavond voor alle huidige en toekomstige ouders 
(waarvan de kinderen tot de zomervakantie komen) met een kind in groep 1b. Aanvang 20.00 uur. 

Informatieavond   + klas 

De plusklas is weer van start gegaan en er zijn nieuwe kinderen voor deze meer- en hoogbegaafde klas 
uitgenodigd. Om ouders daar verder over te informeren is er eveneens op maandag 6 november een 
informatieavond voor de plusklas. Aanvang 20.00 uur. 
 

PBS avond 
We werken al een paar jaar met PBS en hebben ondertussen ook veel nieuwe ouders mogen verwelkomen. 
Het leek ons daarom een goed idee om een informatieavond te organiseren over de beginselen van PBS en onze 
invulling. We organiseren deze avond samen met Yoop, een onderdeel van Yorneo. 
De avond staat gepland op dinsdag 7 november, aanvang 20.00 uur. 
U bent van harte welkom. 
 

10 minuten gesprekken 
De 10 minutengesprekken van november komen er aan. In de bijlage vindt u het opgaveformulier waar u uw 
voorkeuren op aan kunt geven. Graag deze week inleveren / reageren / mailen. 
 

Klusouders. 
Op onze oproep voor klusouders heb ik 1 reactie ontvangen. Marcel Oosting heeft zich 
aangemeld en gaat verschillende zaken oppakken. Dit gaat hem natuurlijk niet alleen 
lukken dus hij wil graag reacties van andere ouders die hem kunnen helpen bij één of 
meerdere klusjes. Als hij een mooie groep om zich heen weet te verzamelen zal de 
tijdsbelasting voor iedereen heel weinig zijn.  
(paar uurtjes/ochtend p/j ). 

Als u Marcel wilt bijstaan, graag even reageren naar:    
Marcel Oosting  
0625346416 
marceloosting78@gmail.com  

 

Snuffelstages. 
Komende weken zullen er regelmatig wat nieuwe gezichten in school te zien zijn. Vanuit verschillende VO scholen 
uit Hoogeveen / Dedemsvaart komen veelal oud leerlingen een weekje snuffelen. Ze gaan eerst even in alle 
groepen kijken en vervolgens enkele dagen in een vaste groep. 
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ACTIE4KIDS 2017 – 2018 VAN START 

De voorbereiding voor Actie4kids 2017 - 2018 is van start gegaan! 
Samen met u willen wij 50.000 kinderen blij maken met een mooie 
versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, 
speelgoed en een knuffel. Dit jaar gaan de schoenendozen naar landen 
in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en de kinderen van 
vluchtelingen in Europa.  

In Nederland maken wij ons druk over de prestaties van de school waar 
onze kinderen op zitten. Maar wat als er helemaal geen school is? In 
Nederland zijn we bezorgd over de hoeveelheid suiker die onze 
kinderen binnenkrijgen door alle frisdranken. In ontwikkelingslanden 
sterven er jaarlijks 3 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar aan 
ondervoeding.  

Miljoenen kinderen hebben het anno 2017 dus nog steeds heel 
moeilijk. De slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij”: jouw speelgoed 
en geld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje 
heeft gehad. Wij van Actie4Kids doen er nog een cadeautje bij: het 
goede nieuws van het evangelie in de vorm van een boekje met Bijbelverhalen. Jong en oud kunnen door het 
vullen van een schoenendoos laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen gedacht heeft.  

Deze week ontvangen de kinderen de actiefolder.  

De actie loopt t/m 17 oktober. Van harte bij u aanbevolen. 

 

‘Sport JIJ ook?’ afgerond op De Heidevlinder 
 Alle kinderen de mogelijkheid om te sporten of om deel te nemen aan cultuuractiviteiten. 
Het project ‘Sport JIJ ook?’ heeft als doel om meer kinderen aan het sporten te krijgen. Daarnaast is er door 
Gemeente De Wolden besloten om ook te kijken naar de deelname aan culturele activiteiten zoals muziekles. 
 
Het project is erop gericht om drempels weg te nemen voor kinderen om lid te worden van een sportvereniging of 
om deel te nemen aan culturele activiteiten. Problemen zoals vervoer, financiën of het vinden van de juiste 
sport/culturele activiteit  leiden ertoe dat er nog steeds veel kinderen zijn die hier niet aan mee kunnen doen. 
Kinderen die niet bij een vereniging zitten krijgen vanuit het project hulp om een leuke sport/cultuuractiviteit  te 
vinden en om deze ook daadwerkelijk te gaan beoefenen.  
 
De Heidevlinder 
Ook op De Heidevlinder is dit project uitgevoerd in samenwerking met de sportfunctionaris en buurtwerker van 
het Brede school team De Wolden. Dankzij het Jeugd Sport- en Cultuurfonds kunnen we financiële drempels voor 
contributie van muziekles of een sport wegnemen. Mede dankzij dit project is de sportdeelname bij De 
Heidevlinder verhoogd van 95% naar 97%. Dit ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Een deelnamepercentage 
waar we trots op mag zijn! 
Opvallend is wel dat 45% van de kinderen niet deelneemt aan culturele activiteiten op structurele basis, zoals 
muziek- en zangles of bijvoorbeeld lid zijn van een toneelvereniging. 
 
Vervolg 
Ook de komende jaren krijgt ‘Sport JIJ ook?’ een vervolg. Jaarlijks wordt er een vragenlijst afgenomen in groep 6 
om te kijken hoe er vanuit het Brede schoolteam drempels weg genomen kunnen worden om lid te worden van 
een culturele of sportvereniging. 

 
 


