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SCHOOLFRUIT 
Voor deze week staan de volgende fruit-/groentesoorten op de agenda: 

Radijs 
Radijs kan het hele jaar worden geteeld. In de zomerperiode duurt het 

proces van zaaien tot en met oogsten 21 dagen. Omdat radijsjes veel 

licht nodig hebben, duurt het in de winter twee tot drie maanden 

Sinaasappel 
De sinaasappel wordt ook wel Appelsien genoemd. De sinaasappel groeit aan een 

sinaasappelboom en behoort dan ook bij de Citrus. Er zijn verschillende soorten sinaasappelen, 

denk aan de gewone sinaasappel, de navelsinaasappel en de bloedsinaasappel. Aan het begin zijn 

ze geelgroen van kleur, maar door de nachtelijke kou veranderen ze in oranje. 

Peer 

De conference peer is een Engels peren ras. De kweker van het ras is de Engelsman T. 

Rivers uit Sawbridgeworth. Het ras is ontstaan voor 1885 d.m.v. vrije bestuiving van het 

ras Léon Leclerc de Laval. Na de 2e wereld oorlog kwam de peer in Nederland en 

Vlaanderen op de markt. In 1984 begon de handel van conference peren. Het is dan ook 

zo bedoeld om lekker in de hand op te eten. 

 
Onze fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

Op de andere dagen graag zelf fruit aan uw kind(eren) meegeven? 

 

DBos. 
Voor de bieb op school (dBos) zijn we op zoek naar een ouder die tijdens het uitleenmoment in groep 3 de bieb wil 
be’mannen’. Het uitleenmoment is in overleg met Maartje / Dianne flexibel in te vullen. 

 

Extra vrije dag. 
Vrijdag 24 november is de tweede extra vrije dag voor de groepen 1 t/m 4.  
 

Ouderportal 
De werkgroep ‘ouderportal’ , bestaande uit een drietal ouders en een drietal leerkrachten, heeft zich gebogen over 
verschillende ouderportal mogelijkheden. Na een eerste grove selectie op basis van de mogelijkheden en of die 
pasten bij onze doelstellingen, zijn er vervolgens 3 uitgebreider bekeken. Naast de mogelijkheden tot  
oudercommunicatie is het meekijken met vorderingen en resultaten één van onze belangrijkste doelen. Daarnaast 
is er ook gekeken naar de veiligheid en privacy. Uit de laatste 3 is de keuze gevallen op Parro omdat deze het beste 
aansluit bij onze wensen.  
De volgende stap is dat we Parro in een groep van ongeveer 30 enthousiaste ouders 
gaan uitproberen in de periode januari / februari 2018.  
Ouders die graag tot deze uitprobeergroep willen behoren, vragen we zich met 
onderstaand formulier op te geven. Op 28 november organiseert de werkgroep 
‘ouderportal’ een informatieavond voor deze groep ouders om hen verder wegwijs te 
maken. 

 
  
 
Dhr / Mw ……………………………………………………………………………., ouder van 
 
…………………………………………………………………………………………..  groep  ……………             
 
wil graag tot de uitprobeergroep Parro behoren. 
 



 

Van de OR. 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
Vergeet u niet de vrijwillige ouderbijdrage? In september heeft u de brief als bijlage in de Vlinderbrief ontvangen. 
Wij helpen u graag herinneren om de ouderbijdrage over te maken. Zonder uw bijdrage kan de ouderraad niet de 
geweldige activiteiten, schoolreisjes en kamp organiseren.  
 
Voor de groepen 1 tm 6     € 40,00 per kind 
Voor de groepen 7 en 8    € 40,00 + € 20,00 kampbijdrage per kind 
 
Graag zien wij dat u het bedrag per kind overmaakt op: 
IBAN/rek.nr.:     NL 06 RABO 0376 2087 24   
t.n.v.:              Ouderraad c.b.s. de Heidevlinder te Zuidwolde 
o.v.v.:              Naam kind(eren) en groep(en). 
 
Vriendelijke groeten,  
De Ouderraad. 

Naschoolse activiteiten Brede school De Wolden 

Er zijn weer 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 maanden november/december in Zuidwolde en omgeving 
 
Wanneer? Wat?    Voor wie?  Georganiseerd door? 
29 nov  Jouwbuzz CoderDojo  groep 6 t/m 8  Bibliotheken De Wolden 
Leer programmeren, websites en apps bouwen en games te maken. 
 
11 en 13 dec Trefbaltoernooi   groep 5 t/m 8  Sportfunctionarissen 
Gemeentelijk trefbaltoernooi voor groep 5-6 en 7-8. 
 
  
 

Gezins-kerstnachtdienst: Joy to the World 

Zondag 24 december willen wij iedereen van 
harte uitnodigingen voor een kerstnachtdienst 
voor gezinnen, kinderen, tieners, jongeren, 
opa’s en oma’s met kleinkinderen & iedereen 
die het leuk lijkt te komen! 
De dienst zal starten om 18.30 uur en zal 
eindigen om 19.30 uur. Tijdens de dienst zal 
Hennie Veldhuis uit Vriezenveen voorgaan en 
zullen Bram en Janine Lemans de muziek 
verzorgen. 
Het thema van de dienst is: Joy to the World. 
Wij geloven namelijk dat Jezus de vreugde naar 
de wereld heeft gebracht. Wij willen vieren dat 
Jezus voor ons naar de wereld is gekomen om 
ons te redden! Een dienst voor jong en oud, we 
hopen jullie allemaal te zien tijdens onze                     
‘gezins-kerstnachtdienst’. 
Voor de allerkleinsten is er oppasdienst, maar ook zij zijn ook van harte uitgenodigd in de dienst. 
Namens Christa Vroegindeweij, Karin Fleuren, Jasper den Boon en Rianka Bekendam 
 


